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احلؿد هلل ادتػضل ظذ ظبقده بوجلود واإلحسون، وأوشع هلم مواهى 

ع هلم من إظامل افصوحلي مو يرتؼوا هبو مراؿي  اجلود وافغػران، وكوَّ

 .فشفور خصوصوً ذم رمضوناهلدى وافعرؾون، ذم شوئر ا

وافصالة وافسالم إمتون إـؿالن ظذ ادبعوث فإلكس واجلون، 

يصل افعبد من به  رمحي فألـوان،بعثه اهلل شقدكو حمؿد شقد وفد ظدكون، 

ػسح هلم يبه من افـران، و ويـؼذهم اهللمراؿي افؼرب وافتدان،  ويسؿى

 اجلـون. أبواببه 

 وشور، ومن تبعفم بنحسون ،إخقور وصحوبته ،آفه إضفوروظذ 

 إػ أن كؾؼى اهلل افعزيز افغػور.. أمو بعد:

ؾفذه رشوفي متواضعي، حتتوي ظذ موضوع إحؽوم افػؼفقي ذم 

ًُ صالة افساويح ظذ مذهى اإلموم افشوؾعي  ذم آخر  ، وأحلؼ

 .إثبوت أن صالة افساويح ظؼون رـعي افرشوفي بحٌ مستؼل ذم

ػ أن يبورك ؾقفو، ويـػع هبو، وأن يؽون مو ؾقفو هو ؾلشلل اهلل تعو

يرزؿـو اإلخالص وافتوؾقق دو يعصؿـو من إخطوء، و افصواب، وأن

  حيبه ويرىض.
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 صالة افساويحأحؽوم 

ـوكوا  وشؿقً تراويح: ٕهنم فطول ؿقومفم :شبى افتسؿقي إول:

دحتوج  تسؾقؿتغ. يسسحيون بعد ـل    (2/263)حتػي ا

فؾعؿراين . mأكه أول من َشنَّ افساويَح.. افـبيُّ  :إصل ؾقفو افثوين: فبقون  )ا

2/274) 

ؽػر فه مو  ..واحتسوبوً  رمضون إيامكوً  من ؿوم» :mؿوفه ومن ذفك 

فبخوري ش(1)تؼدم من ذكبه  (1/523 ومسؾم ،1/16 )أخرجه ا

                                                                 

، وؿد اشتشؽؾً هذه افزيودة من شمو تلخرو»زاد ؿتقبي ظن شػقون ظـد افـسوئي:  -1

حقٌ إن ادغػرة تستدظي شبق رء يغػر، وادتلخر من افذكوب مل يلت، ؾؽقف يغػر؟ 

واجلواب ظـه: ؿقل: إكه ــويي ظن حػظفم من افؽبوئر، ؾال تؼع مـفم ـبرة بعد ذفك، 

د ). مغػورة وؿقل: إن معـوه أن ذكوهبم تؼع دجفو ذل ا  (6/6ب

وؿقل: ــويي ظن حػظ اهلل إيوهم ذم ادستؼبل، ؿول افؽوكدهؾوي: وإوجه مو أؾوده ادشويخ 

أن افغػران إذا صودف حمال مغػورًا.. يؽون موجبًو فرؾع ادراتى. ؿول افـووي ذم ذح 

دؽػرات، ثم وذـر ؽر ذفك من ا ؟افصالة تؽػر ؾامذا افوضوء ـػر إذا :يؼول ؿدمسؾم: 

 ؾنن ،فؾتؽػر صوفح ..ادذـورات هذه من واحد ـل أن :افعؾامء أجوبه مو واجلواب ؿول:

 حسـوت به ـتبً ..ـبرة وٓ صغرة يصودف مل وإن ،ـػره ..افصغوئر من يؽػره مو وجد

 خيػف أن رجوكو ..صغرة يصودف ومل ـبوئر أو ـبرة صودؾً وإن ،درجوت به ورؾعً

فك ) . اهـافؽبوئر من دسو وجز ا  (510-2/509أ
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اً أي تصديؼوً بلكه حق معتؼدش: إيامكوً »ؿوفه  ،ادراد من افؼقوم: افساويح

أي إخالصوً، وادعروف أن افغػران خمتص ش: واحتسوبوً » ،ؾضقؾته

دحتوج  .(1)بوفصغوئر مغـي ا (1/514-515) 

ؾصذ  (2)خرج من جوف افؾقل mأن رشول اهلل  : ظوئشيوظن 

 ،يتحدثون بذفكؾلصبح افـوس  ،ؾصذ رجول بصالته ،(3)ذم ادسجد

                                                                 

 إموم به ؿطع ـام افؽبوئر، ٓ افصغوئرأي  شؽػر فه مو تؼدم من ذكبه»ؿول افزرؿوين:  -1

 افسـي. ٕهل ظقوض وظزاه وافػؼفوء احلرمغ

 .احلديٌ طوهر إكه: احلوؾظ وؿول .يتـووهلام بلكه ادـذر ابن وجزم

 ٓ: آخرون وؿول افؽبوئر، ؾقه يدخل: ؿوم ؾؼول افعؾامء ؾقه اختؾف: افز ظبد ابن وؿول

 افؽبوئر من خيػف أن جيوز: بعضفم وؿول .هلو ذاـرا وافـدم افتوبي يؼصد أن إٓ ؾقه تدخل

دوضل ) .صغرة يصودف مل إذا ذ ا ظ فزرؿوين   (1/415ذح ا

بقجوري أي ذم رمضون.  -2 ف  (1/202)حوصقي ا

من افثالث: دو روى ابن  ؿوفه )وصذ ذم ادسجد( أي ثامين رـعوت ذم ـل فقؾي -3

ذم رمضون ثامين رـعوت  mؿول: )صذَّ بـو رشول اهلل  خزيؿي وابن حبون ظن جوبر 

)حوصقي ـون يػعؾه ذم بقته ؿبل جمقئه أو بعده.  mثم أوتر(، وأمو افبؼقي.. ؾقحتؿل أكه 

مؾز  فشزا  (1/489، حوصقي اجلؿل 2/125ا

ذفك ذم بقوهتم، بدفقل أكه ـون ُيسؿع هلم أزيز ؾفو ـؽؿ  ؿول افبقجوري: وـوكً افصحوبي تُ 

 (1/203)حوصقي افبقجوري صػؼي ظؾقفم.  ..ـلزيز افـحل، وإكام مل يؽؿل هبم افعؼين ذم ادسجد
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ؾصؾوا فثوكقي ذم افؾقؾي ا m، ؾخرج رشول اهلل ؾوجتؿع أـثر مـفم

ؾؽثر أهل ادسجد من افؾقؾي  ،يذـرون ذفكؾلصبح افـوس  بصالته،

ظجز ادسجد  ..ؾؾام ـوكً افؾقؾي افرابعي ،ؾخرج ؾصؾوا بصالته ،افثوفثي

 :، ؾطػق رجول مـفم يؼوفونm ، ؾؾم خيرج إفقفم رشول اهللظن أهؾه

ام ؾؾ ،افػجرحتى خرج فصالة  ،mؾؾم خيرج إفقفم رشول اهلل  ،افصالة

 ؾنكه مل خيَف  ..أمو بعد» :ولؾؼتشفد ثم أؿبل ظذ افـوس  ..ؿه افػجر

ًُ و ،صلكؽم افؾقؾي ظعَّ  زوا ؾتعجِ  (1)صالة افؾقلأن تػرض  فؽـي خشق

فبخوري) .شظـفو دسؾم1/524 ومسؾم ،2/11 أخرجه ا ؾػظ  ف وا  ،) 

أكه خرج هلم ثالث فقول، وهي فقؾي ثالث وظؼين  :وادشفور

وظؼين، ومل خيرج هلم فقؾي تسع وظؼين، وإكام  ومخس وظؼين وشبع

ؼد أخرج افـسوئي: ظن افـعامن بن ؾ ،ظذ افوٓء.. رؾؼوً هبم mمل خيرج 

ذم صفر رمضون فقؾي ثالث  mيؼول: )ؿؿـو مع رشول اهلل  بشر 

وظؼين إػ ثؾٌ افؾقل إول، ثم ؿؿـو معه فقؾي مخس وظؼين إػ 

شبع وظؼين حتى طــو أن ٓ كدرك كصف افؾقل، ثم ؿؿـو معه فقؾي 

بقجوري  افػالح( أي: افسحور. ف فسمز ، 1/203)حوصقي ا  (3/528حوصقي ا

                                                                 

شامهو بذفك.. فوؿوظفو ؾقه، وإٓ.. ؾصالة افؾقل ظـد ش صالة افؾقل: »mؿوفه  -1

 (1/490)حوصقي اجلؿل اإلضالق تـكف فؾتفجد. اهـ )افشزامؾز(. 
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ؿول ظطقي إجفوري: واكؼطع افـوس ظن ؾعؾفو مجوظي ذم ادسجد من 

 (1)حقـئذ وصوروا يػعؾوهنو ذم بقوهتم إػ افسـي افثوكقي من خالؾي ظؿر

  (1/489اجلؿل  )حوصقي وهي شـي أربعي ظؼ من اهلجرة.

 ظبد بن افرمحن ظبد : ظن(3/45) ذم صحقحه ؾؼد أخرج افبخوري

 إػ رمضون ذم فقؾي  اخلطوب بن ظؿر مع خرجً: ؿول أكه افؼوري

 ويصع فـػسه، افرجل يصع متػرؿون، أوزاع افـوس ؾنذا ادسجد،

 همٓء مجعً فو أرى )إين: ظؿر ؾؼول افرهط، بصالته ؾقصع افرجل

 ثم ـعى، بن أيب ظذ ؾجؿعفم ظزم ثم أمثل( فؽون حد..وا ؿورئ ظذ

                                                                 

ذ ) قويب(.ؿؾ)هو سيح ذم أهنو مل تؼم ذم خالؾي أيب بؽر  :ؿوفه: )ظؿر( -1 ظ فبجرمي  حوصقي ا

 بؼغ فثامن افثالثوء فقؾي بؽر أيب وؾوة أكه ـوكً فؾعراؿي: افتؼريى ذح ، وذم(1/420اخلطقى

 ؿول افشزامؾز: ومـه وافعشوء. اهـ، ادغرب بغ ظؼة ثالث شـي أخرة مجودى من

 وذم بؽر، أيب موت بعد واحداً  رمضوكوً  ؾرادى صالهتم ظذ افـوس أؿرَّ  ظؿر أن ستػود:ي

 (1/490 اجلؿل )حوصقيذـر.  مو ظذ ؾقه افـوس مجع افثوين.. رمضون

 ومو افؾقل آخر افـوس ؿقوم أن رأى ٕكه إمو: أمرين ٕحد  بؽر أبو ذفك يؼم مل وإكام

 وإمو افطرضور، ذـره افؾقل، أول إموم ظذ مجعفم من ظـده أؾضل ـون ..ظؾقه به هم

 آـد هو ممو ذفك وؽر افردة بلهل صغؾه مع افػروع، هذه ذم افـظر ظن  زموكه فضقق

ضبي )آظتصوم .افساويح صالة من ؾشو  (1/249 ف
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 )كعم: ظؿر ؿول ؿورئفم، بصالة يصؾون وافـوس أخرى فقؾي معه خرجً

 آخر يريد (يؼومون افتي من (1)أؾضل ظـفو يـومون وافتي هذه، افبدظي

 أوفه. يؼومون افـوس وـون افؾقل

ًُ  أكو: ؿول  ظع وظن ض  صفر ذم افؼقوم ظذ  ظؿر حرَّ

 حظرة هلو يؼول حظرة افسوبعي.. افسامء ؾوق أن أخزته ون،رمض

 رهبم اشتلذكوا افؼدر فقؾي ـون ؾنذا افروح، هلم يؼول ؿوم يسؽـفو افؼدس،

 أصوبته إٓ افطريق ظذ أو يصع بلحد يؿرون ؾال افدكقو، إػ افـزول ذم

ض احلسن أبو يو: ظؿر فه ؾؼول برـي، مـفم  ىحت افصالة ظذ افـوس ؾُتحر 

فبقفؼي ذم صعى اإليامن بوفؼقوم.  افـوس ؾلمر افزـي، تصقبفم ئل 5/278)أخرجه ا ؾضو  وذم 

 (1/254 إوؿوت

  ظن أيب إشحوق اهلؿداين ؿول: خرج ظع بن أيب ضوفى ؾوئدة:

وافؼـوديل تزهر وـتوب  -أي بعد وؾوة ظؿر-ذم أول فقؾي من رمضون 

ر اهلل فك يو ابن اخلط رت مسوجد اهلل يتذ ؾؼول: )كوَّ وب ذم ؿزك ـام كوَّ

فعامل اهلل تعوػ بوفؼرآن(. )ابن صوهغ(.  ز ا  (8/410)ــ

                                                                 

ـومون )وافتي ؿوفه -1  من أؾضل افؾقل آخر ذم افصالة بلن مـه تكيح هذا أؾضل(: ظـفو ي

بوري )ؾتح افتجؿقع. من أؾضل ؾرادى افؾقل ؿقوم ذم افصالة أن ؾقه فقس فؽن أوفه،  (4/253 اف
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افرجول ظذ أيب بن ـعى: ٕكه أـثر ؿرآكوً: وٕكه وؿد مجع شقدكو ظؿر 

: ٕكه ظرض ظؾقه افؼرآن ذم افسـي mـون آخر من أخذ افؼرآن ظن افـبي 

ْي، وؿقل: مجع افـسوء ظذ افتي موت ؾقفو، وافـسوء ظذ شؾقامن بن أيب َحثْؿَ 

فؼواين 1/489، حوصقي اجلؿل 2/276)افبقون فؾعؿراين  .(1)متقم افداري  (2/362، حوصقي ا

ذم ظفد ظثامن بن ظػون.. مجع افرجول وافـسوء ظذ إموم واحد و

وي . أخرجه ابن شعد. يشؾقامن بن أيب حثؿ ؾػتو ف وي   (2/76)احلو

يلمر افـوس  يب ضوفى وظن ظرؾجي افثؼػي ؿول: )ـون ظع بن أ

بؼقوم صفر رمضون، وجيعل فؾرجول إموموً وفؾـسوء إموموً، ؿول ظرؾجي: 

فؽزى  .ؾؽـً أكو إموم افـسوء( فسـن ا قفؼي ذم ا ب ف  (2/494)أخرجه ا

  

                                                                 

ؿول ابن حجر افعسؼالين: روى شعقد بن مـصور من ضريق ظروة: )أن ظؿر مجع  -1

افـوس ظذ أيب بن ـعى، ؾؽون يصع بوفرجول، وـون متقم افداري يصع بوفـسوء(، ورواه 

افوجه ؾؼول: شؾقامن بن أيب حثؿي بدل متقم  حمؿد بن كك ذم ـتوب ؿقوم افؾقل فه من هذا

بوري افداري، وفعل ذفك ـون ذم وؿتغ.  ف ؾتح ا (4/253) 
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ي أ- واشتؿر يصؾقفو): ؿوفً ظوئشي  زمن ذوظفو: افثوفٌ:

هذا ـام وؿول افزمووي: ، (ذم بقته ؾرادى إػ آخر افشفر -افساويح

 mد أكه رِ ترى يشعر بلهنو مل تؼع إٓ ذم آخر شـي اهلجرة: ٕكه مل يَ 

صالهو مرة ثوكقي، وٓ وؿع ظـفو شمال، ثم رأيً ذم بعض اهلوامش 

أهنو ذظً ذم افسـي افثوكقي من اهلجرة حغ بؼي من افشفر تسع فقول. 

 (1/489 )حوصقي اجلؿل

وفه ؽر واحد، وٓ ظزة ، ؿهي شـي بنمجوع افعؾامء :حؽؿفو افرابع:

فؽـفو من صعوئر اإلشالم ، وهي شـي ؽر ممـدة ،بشواذ إؿوال

صوفه احلسـي، وصعبه ادحؿودة، وآحتػول هبو مل يزل من خافظوهرة، و

 .صلن أئؿي اإلشالم ـؿؽي وادديـي وبقً ادؼدس

: ٕن ؿقوم رمضون ٓ من فقويل رمضون ـل فقؾي ذمي مؼوظوهي 

 .فقوفقه، وإٓ فصدق افبعض ظذ افؽل حؼقؼي وم ـل  حيصل إٓ بؼق

دجؿوع ) ر  ،4/31ا يي إخقو ؿقي 156ـػو فرحق ؾجػري ، 461، ا ف فك  فسو ظؿدة ا  (305ذح 
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رمضون إيامكوً  من ؿوم: »mؿوفه تؼدم  وؿدؾضؾفو:  اخلومس:

 .شواحتسوبوً.. ؽػر فه مو تؼدم من ذكبه

 رمضون صقوم ؾرض وتعوػ تبورك اهلل إن: »m اهلل رشول ؿولو

 من خرج ..واحتسوبوً  إيامكوً  وؿومه صومه ؾؿن ؿقومه، فؽم وشــً ظؾقؽم

ئي شأمه وفدته ـقوم ذكوبه ـسو ف  .(4/158 )أخرجه ا

 رمضون، m اهلل رشول مع صؿـو: )ؿول ظن أيب ذر  وـذفك

 ثؾٌ ذهى حتى بـو ؾؼوم ،(1)شبع بؼي حتى ..افشفر من صقئوً  بـو يؼم ؾؾم

 حتى بـو ؿوم ..اخلومسي ـوكً ؾؾام بـو، يؼم مل ..افسودشي وكًـ ؾؾام افؾقل،

: ؿول افؾقؾي، هذه ؿقوم ؾتـوكػَّ  فو اهلل، رشول يو: ؾؼؾً افؾقل، صطر ذهى

 ؿقوم فه حسى ..يـكف حتى (2)اإلموم مع صذ إذا افرجل إن: »ؾؼول

                                                                 

د ) أي شبع فقول، وهي افثوفثي وافعؼون. -1 دجفو ذل ا  (6/14ب

: وإوػ ظـدي أن يؼول: إن ادراد بوفصالة ذم (6/15بذل ادجفود )ؿول افسفوركػوري ذم  -2

.. صالة افساويح، ؾنكه إذا صذ ؾرض افعشوء وافصبح مع شماإلمو مع صذ إذا»ؿوفه: 

اإلموم.. يؽون فه ثواب فقؾي ـومؾي ثواب صالة افػرض، وهفـو إذا صذ افساويح مع اإلموم 

 حتى يـكف.. حيصل فه ثواب فقؾي ـومؾي ثواب صالة افـػل. اهـ، ثم ذـر تليقده ؾقام ؿول.



(14) 

 

 هؾهأ مجع ..(1)افثوفثي ـوكً ؾؾام يؼم، مل ..افرابعي ـوكً ؾؾام: ؿول ،شفقؾي

 ومو: ؿؾً: ؿول افػالح، يػوتـو أن خشقـو حتى بـو ؾؼوم وافـوس، وكسوءه

ود)أخرجه  ((2)افشفر بؼقي يؼم مل ثم افسحور،: ؿول افػالح؟ دا بو   .(2/50 أ

 "حظرة افؼدس"حول افعرش يسؿى  ؿد ؿقل: إن هلل تعوػ موضعوً و

ون اهلل تعوػ وؾقه مالئؽي ٓ يعؾم ظددهم إٓ اهلل تعوػ يعبد ،وهو من افـور

ظبودة ٓ يػسون شوظي، ؾنذا ـون فقويل رمضون اشتلذكوا رهبم ظز وجل أن 

صالة افساويح، ؾؽل من  mيـزفوا إػ إرض وحيرضوا مع أمي حمؿد 

 ، ؾؾام شؿع ظؿر شعد شعودة ٓ يشؼى بعدهو أبداً  ..مسفم أو مسوه

ة هذا ؿول: كحن أحق هبذا افػضل وإجر، ؾجؿع افـوس ظذ صال

حوصقي ). افساويح ذم صفر رمضون، وـون ذفك شـي أربع ظؼة من اهلجرة

ذ اخلطقى  فبجرمي ظ  (421-1/420ا

  

                                                                 

بؼي، وهي افرابعي وافعؼون، )اخلومسي(: أي ممو  مو مرَّ من ؿوفه: )افسودشي(: أي ممو -1

بؼي، وهي اخلومسي وافعؼون، )افرابعي(: أي من افبوؿقي، وهي افسودشي وافعؼون، 

د ) )افثوفثي(: وهي افؾقؾي افسوبعي وافعؼون. دجفو ذل ا  (15-6/14ب

د ) أي ذم افثومـي وافعؼين، وافتوشعي وافعؼين. -2 دجفو ذل ا  (6/15ب



(15) 

 

، جمؿوظي مجع تؼديممو بغ صالة افعشوء وفو وؿتفو:  افسودس:

، ؾؾو ؾعؾه ذم ـل فقؾي من رمضون -أي افصودق- (1)وضؾوع افػجر افثوين

 صح.ؿبل ؾعل افعشوء بعد دخول وؿتفو.. مل ي

صحي افساويح متوؿػي ظذ ؾعل صالة افعشوء افصحقحي، ؾنن تبغ و

 بطالهنو.. وؿع مو صاله كػالً مطؾؼوً.

فبفقي 1/301حوصقي افؼؿووي ظذ افتحرير ، 1/516مغـي ادحتوج ) فغرر ا ، 1/389، حوصقي افؼبقـي ظذ ا

فؼويم  دـفٍ ا مع ا فسمز  فعالم 3/534حوصقي ا ؾتح ا  ،2/24) 

ؼدمفو ظذ راتبي افعشوء ادتلخرة، وفه أن يمخرهو ظن افوتر، فه أن يو

ؿقي فؽـه خموفف إوػ ؾقفام.  فرحق  (461)ا

َفٌي: ْسلَ .. ذم وؿً ادغرب افعشوء مع ادغرب ثم أؿومادسوؾر فو مجع  َم

وجى تلخر افساويح إػ وؿً افعشوء: فزوال افوؿً، وظذ هذا ؾؾه 

                                                                 

فك  ذـر ذم -1 دو فه ا ؾقض اإل : ووؿً افوتر ووؿً افساويح واحد... أمو افوتر: (1/238)

 ،إن اهلل ؿد أمرـم بصالة هي خر فؽم من محر افـعم و هي افوتر»ؿول:  mؾألكه 

صحح احلوـم إشـوده، وأمو افساويح: ش ؾجعؾفو فؽم ؾقام بغ افعشوء إػ ضؾوع افػجر

 ؾؾـؼل اخلؾف ظن افسؾف.



(16) 

 

يتوؿف ظذ ميض ؿدر زمن ؾعل  ؾعؾفو ظؼى دخول وؿً افعشوء، وٓ

ر  .افعشوء تحري ف ذ ا ظ وي  فؼؿو ذ اخلطقى 1/301)حوصقي ا فبجرمي ظ  (1/422، حوصقي ا

َفٌي: ْسلَ وـذفك -فو ؾوتته صالة افعشوء ؾفل فه أن يصع افوتر  َم

، وافراجح ؾقه (1)ؿبل ؿضوئفو؟ ؾقه وجفون -افساويح وافراتبي ادتلخرة

ذ ٓ إ :مـع تؼديؿفو ..دتلخرة ظن افػرضوذم افساويح وذم افراتبي ا

يدخل وؿتفو إٓ بػعل افػرض: ٕن افؼضوء حيؽي إداء، ؾال بد ذم 

فرمع .صحي افؼضوء من ؾعل افعشوء فؽبر )حوصقي ا بن 1/207ظذ أشـى ادطوفى  ا ، حوصقي ا

بفقي  ف فغرر ا ذ ا ظ  (390-1/389ؿوشم 

: ووؿتفو ادختور.. دادذم اإلم ابن حجرؿول ؾؼد  :وأمو وؿتفو ادختور

 يدخل بربع افؾقل.

ن وإ -قؿيؾِ خالف مو ؿوفه احلَ -ذم افػتووى: يتجه ابن حجر ؿول و

وحمؾه ؾقؿن مل يرد افتفجد،  أول وؿتفو ادختور.. هو ثؾٌ افؾقل ـوفعشوء،

 ... ؾوٕؾضل فه أن يؽون بعد افـومأمو من يريده

                                                                 

 (1/125ؿالئد اخلرائد ) ري ذم ذح اإلرصود بوجلواز ذم ـل ذفك ومو صوهبه.جزم اجلوج -1



(17) 

 

وم.. امتدَّ وؿً ؾوحلوصل: أن من أراد افساويح أو افوتر ؿبل افـ

.. ؾوٕؾضل افـوم آختقور ذم حؼه إػ ثؾٌ افؾقل، ومن أراد أحدمهو بعد

 اهـ. أن يؽون ذم افوتر آخر افؾقل، وذم افساويح ؿبل ذفك.

: وؾعل افساويح ظؼى افعشوء أول قؿي أكه ؿولؾِ ظن احلَ  ظؿرةكؼل و

ـِروهو  اهـ. افوؿً.. من بدع افؽسوػ.  .(1)ذم بؼى افؽريم مو ُذ

ٌ ؿول: وؾعؾفو   ..افوؿً أول -أي افساويح-وذم ؾتح ادعغ خالؾه، حق

 اهـ..(2)قؿيؾِ احلَ  ومهه دو خالؾوً  افـوم، بعد أثـوءه ؾعؾفو من أؾضل

                                                                 

فسوفك فؾجػري )ذم و -1 : ؾام تؼول ؾقؿن صذ افعشوء أول افوؿً : (309ذح ظؿدة ا ًَ ؾنن ؿؾ

: هذا أؾضؾفم وأحسـفم اتبوظًو فؾسـي،  ًُ ثم كوم وؿوم آخر افؾقل وصذ افساويح؟ ؿؾ

 حوبي وافتوبعغ وصوحلي إمي.وافص mوهذا هو ظغ ؾعل افـبي 

احلؾقؿي( أي حقٌ ؿول ذم مـفوجه مو حوصؾه: أن إؾضل ذم  ومههو د وً ؿوفه: )خالؾ -2

وؿتفو.. بعد ميض ربع افؾقل ؾصوظدًا، شواء أخر افعشوء إفقفو أو صالهو أوًٓ ثم كوم، 

وػ وادسؾغ، ؿول: ؾلمو إؿومي افعشوء ٕول وؿتفو ووصل افؼقوم هبو.. ؾذفك من بدع افؽس

ه إصخر ذم ذحفو.  وفقس من افؼقوم ادسـون ذم رء. اهـ من هبجي افعومري، وردَّ

دين  دستػق  (99)ترصقح ا

ؿوفه  :(360-2/359) إصخر ذم رده ظذ افعومري ذم ذحه ظذ هبجي ادحوؾل ؿولو

وٓ موكع )وفقس من افؼقوم ادسـون ذم رء(: هذا ضعقف مل يؼؾه أحد ؽر احلَؾِقؿي، 

 يؿـع من تسؿقته ؿقومًو، ؾنن افؾقل ـؾه حمل فؾؼقوم، وإكام يتػووت ؾضقؾته.



(18) 

 

فو تعورض ؾعل افساويح مع صالة افعشوء أول افوؿً أو ذم كعم 

مل  جوف افؾقل بعد كوم.. ؿدمتو: فؽراهي افـوم ؿبل صالة افعشوء، وـذا فو

يػعل صالة افعشوء إٓ بعد ثؾٌ افؾقل: ٕن ؾوات ؾضقؾي افوؿً ذم 

 افساويح.. أهون من ؾوات ذفك ذم افعشوء.

فو تعورض ؾعل افساويح أول افوؿً ذم مجوظي، وؾعؾفو أثـوء ـذفك و

افوؿً بعد افـوم بال مجوظي.. ؾوٕؾضل رظويي اجلامظي إن ـوكً مؼوظي 

و، ٓ ـام اظتقد من تعدد اجلامظوت ادؼسكي مشتؿؾي ظذ آداهبو ومعتزاهت

بؼبوئح من ادخوفػوت بل وادػسدات، ؾفذه اجلامظي وافصالة افتي معفو 

 فقس ؾقفام رء من افؽامل.

فػتووى افػؼفقي افؽزى  فؽريم  ،99ؾتح ادعغ ،1/188)ا فسمز 316بؼى ا  (535-3/534، حوصقي ا

 

  



(19) 

 

، أو من ؿقوم رمضونقـوي ؾ ذم افـقي، ه ٓبد من افتعقغأككقتفو:  افسوبع:

 .أو من افساويح، أو شـي افساويح ،(1)يـوي افساويحأو ، ؿقوم رمضون

ٓ من أكه  ذم اإليعوب  وهذا مو ظؾقه ابن حجر (.. أوػ،واإلتقون بـ)ِمنْ 

وافضحى  كحو افساويح وافوترذم  ( افتبعقضقياشتحضور )ِمنْ  يؾزم افـووي

أي  ،(2)فزومفو ..وؽرمهو افرمعو و إكصوريزـري، ورجح وشـي افعك

 .افساويحشـي  نْ : أصع رـعتغ مِ مثالً (، ؾقؼولنْ ؾال بد من فػظي )مِ 

ؾؾو كوى ؿقوم افؾقل.. أثقى بـقي مطؾؼي،  ذم صالة افساويح ٓ تصحو

 .، ويـوي ذم ـل رـعتغ بـقي من افـقوتظؾقه ٓ ظذ افساويح

دجؿوع ) ، 1/238، ؾقض اإلفه ادوفك 461، افرحقؿقي 315بؼى افؽريم  ،2/263حتػي ادحتوج ، 4/32ا

ي ، 79دسسصدين بغقي ا ادػتي وادستػت ة   (1/107ظؿد

  

                                                                 

ؿول ذم اجلواهر ـوبن افصالح: وفقس ادراد من هذه مو يراد من شـي افظفر، بل ادراد  -1

. وصف افساويح بؽوهنو شـي، أي ؾوإلضوؾي ؾقفو.. فؾبقون، وذم شـي افظفر.. فؾتخصقص

 (1/233 اإليعوب)

ي.  -2 دستػتي )ؿول اجلرهزي: ادعتؿد أن اخلالف ذم إوفويَّ وا دػتي   (1/107ظؿدة ا



(20) 

 

ؿول افسبؽي مو حوصؾه: وإكام مل تصح بـقي مطؾؼي: ٕن وجفي  تـبقه:

ٓ ظذ اخلصوص.. ٓبد من كقتفو، ؾؾو كوى ؿقوم افؾقل.. أثقى ظؾقفو 

افساويح، أو مطؾق افصالة.. أثقى ظذ ذفك دون صالة افؾقل 

أظم وافساويح: ٕن إمر بؼقوم افؾقل.. أخص من إمر بؿطؾق افصالة و

ؾفو ص  مـفو.. حُي  من إمر بؼقوم رمضون، ؾفي مراتى ثالثي، وَؿْصد واحٍد 

ل إوامر افثالثي، وكقي ص  وأظم مـفو دون إخص، ؾـقي ؿقوم رمضون.. حُي 

 (1/233)اإليعوب ل ؽره. ص  .. ٓ حُي ادطؾقل ادطؾق، وكقي ص  ؿقوم افؾقل.. حُي 

َفٌي: ْسلَ افساويح، ـرـعتغ افساويح أو هل يؾزم ذـر افعدد ذم صالة  َم

 من افساويح؟

ـوفكيح ذم ـػويي  :)أن يـوي افساويح( ابن حجر ذم افتحػي ؿول

إضالق افساويح أو ؿقوم رمضون بدون تعرض فعدد، خالؾوً فظوهر 

وٓ تصح بـقي مطؾؼي ـام ذم افروضي، بل )ظبورهتام:  افـفويي وادغـي،

 اهـ. ((1)قوم رمضونيـوي رـعتغ من افساويح أو من ؿ

                                                                 

ٌ ؿولوذم خمتك تشققد افبـقون  -1 أصع رـعتغ  -أي بؼؾبه-: وجيى أن يـوي ويؼول حق

من افساويح أو من ؿقوم رمضون ذم مجقعفو، وفو ؿول أصع افساويح ؾؼط وفو ذم إخرتغ.. 

أي افسقد أمحد -مل يصح، بخالف افصالة، ؾال جيى ظدد افرـعوت ؾقفو. اكتفى، ؿوفه صقخـو 

 (131)صـ .ـام ذم افروضي وافـفويي وافسقوضي ذم ذح افتـبقه -قـيبن احلسغ احلس



(21) 

 

ؿضقته أكه فو مل  :ؿول افشزامؾز: ؿول افرمع )بل يـوي رـعتغ...(

أصع ؿقوم رمضون أو من ؿقوم رمضون.. مل تصح كقته،  :يتعرض فعدد بل ؿول

ويـبغي خالؾه: ٕن افتعرض فؾعدد ٓ جيى، وحتؿل كقته ظذ افواجى ذم 

و افصبح حقٌ ؿوفوا ؾقه أصع افظفر أ :افساويح وهو رـعتون، ـام فو ؿول

 .وحتؿل ظذ مو يعتز ؾقه من افعدد ذظوً وهو طوهر. اهـ ،بوفصحي

افبكي: يسدد افـظر ؾقام فو كوى افساويح أو ؿقوم افسقد ظؿر  وؿول

 ،هل يصح ويليت برـعتغ ـام يصح اإلضالق ذم افوتر ،رمضون وأضؾق

ويػرق بقـفام  ،أو ٓ بد من افتعرض فؾعدد ـرـعتغ من افساويح مثالً

وٓ )ؿضقي صـقع افتحػي.. إول، وؿول افروضي  ؟أي افوتر وافساويح

.. افثوين، فؽن تعؼبه ذم (تصح بـقي مطؾؼي بل يـوي رـعتغ من افساويح

افصواب بل يـوي شـي افساويح ذم ـل رـعتغ ـام ذم ) :إكوار بؼوفه

. (قس بواجىافرـعوت ف د: ٕن افتعرض فعد(1)حسغ ؾتووى افؼويض

فؼواين  . ؾؾقتلمل.هـا  (264-2/263)حوصقي ا

  

                                                                 

وهو ادراد بوفؼويض حقٌ أضؾق ذم ـالم ادتلخرين، وـذا ادراوزة افذين هو مـفم بل  -1

 (1/234 اإليعوب). أجؾفم بعد صقخه افؼػول



(22) 

 

من افصالة، ؾقام يـدب ذم  صالة افساويح ـغرهو ـقػقتفو: افثومن:

ؽرهو من بؼقي افصؾوات، ويستحى ؾقفو دظوء آشتػتوح وإن مل يرض 

ادلموم، وإوػ فه ظـد ظدم افرىض.. آؿتصور ظذ أؿؾه ؾنكه حيصل بلدكى 

تحى ؾقه اإلتقون بلـؿل افتشفد وأـؿل افدظوء ـغره، وٓ دظوء، ويس

دستػتي يشسط رضوهم، ويتورك ذم افتشفد.  وا دػتي   (1/115)ظؿدة ا

 ..-فغر أهل ادديـي- د افشوؾعقيوهي ظـظدد رـعوهتو: وأمو ظن 

: دو اؿته كظره (2)، ـام أضبؼوا ظؾقفو ذم زمن ظؿر (1)ظؼون رـعي

 .ظؼبفو بثالث إموم واحد ؾواؾؼوه، وـوكوا يوترون افسديد مجع افـوس ظذ

                                                                 

 هو رـعي، ظؼون -أي افساويح- : وهي(2/45 ظوبدين ابن )حوصقي: ؾػي احلـػقيظـد و -1

 .وؽربوً  ذؿوً  افـوس ظؿل وظؾقه اجلؿفور، ؿول

 رـعي وظؼون ثالث -أي افساويح-: وهي (1/315 فؾدردير افؽبر )افؼح: ؾػي ادوفؽقيوظـد 

 بغر وثالثغ، شتوً  افعزيز.. ظبد بن ظؿر نزم ذم جعؾً ثم افعؿل، ظؾقه ـون ـام وافوتر بوفشػع

  إول. وخؾػًو.. شؾػوً  افعؿل ظؾقه جرى افذي فؽن وافوتر، افشػع

تفى )ذح: ؾػي احلـوبؾيوظـد  دات مـ  رـعي ظؼون -أي افساويح-: وهي (1/244 اإلرا

 ظؼين رمضون صفر ذم يصع ـون m افـبي )أن ظبوس ابن حلديٌ مجوظي: برمضون

 افشوذم بنشـوده.ذم  افعزيز ظبد بؽر أبو هروا رـعي(

 وذم آخر افرشوفي بحٌ مستؼل ذم إثبوت أن صالة افساويح ظؼون رـعي.

أخرجه افبقفؼي بنشـود صحقح، وروى موفك ذم ادوضل بثالث وظؼين، ومجع  -2

صذَّ هبم ظؼين رـعي ـام  mافبقفؼي بقـفام: بلهنم ـوكوا يوترون بثالث، ومو روي أكه 

ػه افبقفؼي. ؿو دحتوج فه افراؾعي.. ضعَّ مغـي ا (1/516). 
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ؾضوظػً  ْؼٌ ؽر رمضون ظَ ذم ورسُّ افعؼين.. أن افرواتى ادمـدة 

 : ٕكه وؿً ِجدٍّ وتشؿر.(1)ؾقه

ؿوهلم: وهي ظؼون، أي أـثرهو، ؾؾو اؿتك ظذ بعض افعؼين و

 (2)اويحقى ظؾقفو ثواب ـوهنو من افسـوٓؿتصور ظذ افثامكقي.. صحَّ وأث

، : ٕن مو ؾعؾه ؿد تمَّ بسالمه مـه وٓ شبقل إػ إبطوفهخالؾوً فبعضفم

 آؿتصور ظؾقفو ـام هو ادعتود ذم بعض إؿطور. وإن ؿصد ابتداءً 

د  ،263-262و 2/246حوصقي افؼواين مع  )حتػي ادحتوج ئ د اخلرا فؽريم  ،1/123ؿالئ  (316بؼى ا

بعؼ تسؾقامت، أي ؾقجى ون جيى أن تؽ ..ن رـعييظؼ ومع ـوهنو

افتسؾقم من ـل رـعتغ، ؾؾو أحرم بلـثر من رـعتغ ظومداً ظودوً.. مل 

                                                                 

ؿوفه: )ؾضوظػً ؾقه( أي وجعؾً بتضعقػفو زيودة ذم رمضون وإٓ ؾوفرواتى  -1

وـوكً  مطؾوبي ذم رمضون أيضًو، أو أكه مبـي ظذ أن ضعف افقء مثاله. اهـ رصقدي.

 (1/489)حوصقي اجلؿل يوء. افساويح فقاًل: فؼوة إبدان ؾقه بوفػطر: وٕكه حملُّ ظدم افر

ؿول بوؿشر: فؽن افظوهر أكه ٓ يؽون أجره بؼسط افعدد إن ترك اإلمتوم فغر ظذر:  -2

ٕن ذم معـى صالة واحدة، ؾال يمدي مؼته ادؼصود مـفو إٓ بجؿؾتفو، ؾػعؾه هـو ـؿن 

 أدى بعض ـػورة يؿغ وكحوهو، ومثؾه من صذ بعض افوتر ومل يلت بوفرـعي، فؽن ٓ

يؼول إكه أتى ببعض افوتر: ٕن افوتر هو افرـعي، بل أتى بؿؼدمته أو رء مـفو، وإػ اهلل 

د ترجع إمور.  ئ د اخلرا  (1/123)ؿالئ
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اكعؼدت : ٕكه خالف ادؼوع، أمو إن ـون كوشقوً أو جوهالً.. (1)تـعؼد

 .كػالً مطؾؼوً 

وإكام امتـع مجع أربع ذم افساويح: ٕهنو وردت هؽذا، وأصبفً افػرائض 

 دائاًم بخالف افوتر، ؾال تغر ظام وردت ظؾقه. (2)بطؾى اجلامظي ؾقفو

، حوصقي 1/301، حوصقي افؼؿووي ظذ افتحرير 517-1/516، مغـي ادحتوج 263و 2/253حتػي ادحتوج )

بفقي  ف فغرر ا ذ ا ظ ـي  ق فؼب فؽريم 1/392ا بؼى ا فبغ 316،  فطو كي ا ظو إ  ،1/306) 

ل بقـفام  ـالموً فؾغر، ويؼتك ويسن أن يوايل بغ تسؾقامهتو، وٓ خُيؾ 

أي ظذ ؿدر -بقـفو ظذ ؿدر آشساحي، واصتغوفه بقـفو بذـر وكحوه 

أوػ من شؽوته، فؽـه مل َيِرد ذم تعقغ رء من افذـر بغ  -آشساحي

ؿقيتسؾقامهتو رء.  فرحق  (462 )ا

                                                                 

أؾتى افؼويض حسغ بؿـع صالة ـل أربع من افساويح بتسؾقؿي، وظن افؼويض أيب  -1

احدة.. يسن ـام ذم ، وظذ افؼول بوجلواز فألربع بتسؾقؿي وافطقى جوازه، وأيده ادزجد

، 1/234اإليعوب ) .ادجؿوع افسورة ذم إوفقغ مـفو إذا تشفد بتشفدين: دشوهبتفو افػرض

دستػتي  وا دػتي   (116-1/115ظؿدة ا

وٓ َيِرد افوتر، ؾنكه وإن جوز مجع أربع مـه مثاًل بتسؾقؿي مع صبفه ـذفك، فؽـه ورد  -2

دافوصل ذم جـسه، بخالف افساويح.   (2/253حتوج )حتػي ا
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رـعي بثامكقي ظؼ  (1)ؾعؾفو شتوً وثالثغ ..وٕهل ادديـي افؼيػي

وـون ذفك  ،اء حدوث ذفك ـون أواخر افؼرن إولوابتد، تسؾقؿي

ثم اصتفر ومل ، بوجتفود ممن ـون ؾقفو ذم ذفك افوؿً من ـبورهو وظؾامئفو

 .ر ؾؽون بؿـزفي اإلمجوع افسؽويتـؽَ يُ 

وإكام خوفػوا أهل مؽي ذم ذفك وزادوا ذم ظدد رـعوهتم: ٕن أهل 

إٓ  (3)شبعي أصواطضوؾوا  (2)ـوكوا إذا صؾوا تروحيي -بوجتفود مـفم- مؽي

افسوحيي اخلومسي ؾنهنم يوترون بعدهو وٓ يطوؾون، ؾقحصل هلم مخس 

تروحيوت وأربع ضواؾوت، ؾؾام مل يؽن أهل ادديـي مسوواهتم ذم افطواف 

                                                                 

ؾؼد روى حمؿد بن كك ظن داود بن ؿقس ؿول: أدرـً افـوس ذم إمورة أبون بن  -1

ًٍّ وثالثغ رـعي، ويوترون  -أي بودديـي-ظثامن وظؿر بن ظبد افعزيز  يؼومون بس

فسمز  بثالث، وؿول موفك: هو إمر افؼديم ظـدكو.  (3/531)حوصقي ا

أربعغ رـعي ؽر افوتر،  -أي افساويح-ؾقفو وروي ظن إشود بن يزيد: أكه ـون يص

دجؿوع ويوتر بسبعي.  وي 4/32)ا ؾػتو ف وي   (2/74، احلو

فسمز افسوحيي: أربع رـعوت، ؾودصع يسسيح بعدهو.  -2  (3/525)حوصقي ا

وافعؾي ذم ضواؾفم: فقسسحيوا ويـشطوا بذفك: ٕن ذم آكتؼول من ظبودة إػ ظبودة  -3

بقجوري ضًو. أخرى.. راحي وكشو ف  (1/203)حوصقي ا
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، وؿد شوووهم ذم افسوحيوت اخلؿس جعؾوا مؽون أربع (1)إربع

ر هلم ؾصو -أي بزيودة شتي ظؼ رـعي-ضواؾوت أربع تروحيوت زوائد 

تؽون شتوً وثالثغ رـعي: فتؽون صالهتم مسوويي ؾتسع تروحيوت 

 .(2)فصالة أهل مؽي وضواؾفم

 قـووا بوجلؿقع افساويح.ؾسبي فـقي افصالة ٕهل ادديـي: وأمو بوفـ

وادراد بـ)أهل ادديـي(: من وجد ؾقفو أو ذم مزارظفو أو كحو ذفك 

 .مؼقامً مل يؽن متوضـوً وٓ حغ ؾعل افساويح، وإن 

                                                                 

ذ اخلطقى وإكام مل تطف أهل ادديـي بوفؼز افؼيف.. ٕكه مؽروه.  -1 فبجرمي ظ )حوصقي ا

فسوفك  وؿول ابن افـؼقى ذم(، 1/421 : 230)ظؿدة ا وٓ جيوز افطواف بوفؼز. وؿول اخلطقى (

دحتوج ذم  مغـي ا  .-mأي افـبي -: وفقحذر من افطواف بؼزه (2/361)

وؿقل: بل ـون افسبى ؾقه أن ظبد ادؾك بن مروان ـون فه تسع أوٓد ؾلراد أن يصع  -2

مجقعفم بودديـي ؾؼدم ـل واحد مـفم ؾصذ تروحيي ؾصورت شـي. وؿقل: بل ـون افسبى 

م ـل ؿبقؾي رجاًل ؾصذ  ؾقه أن تسع ؿبوئل حول ادديـي شورظوا إػ افصالة واؿتتؾوا ؾؼدَّ

ر  شـي.هبم تروحيي ثم صورت  فؽب وي ا  (2/291)احلو
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وافعزة ذم ذفك.. بؿحل  إداء، ؾؾو ؾوتته ذم ادديـي.. ؿضوهو وفو ذم 

ؽرهو شتوً وثالثغ، بخالف مو فو ؾوتته ذم ؽرهو.. ؾنكه يؼضقفو ظؼين 

 وفو بودديـي: ظؿالً بوٕصل ذم افشؼغ.. أن افؼضوء حَيْؽي إداء.

ؽلٍّ حؽؿه، وفو أدرك بعض رمضون ذم ادديـي وبعضه ذم ؽرهو.. ؾؾ

وهل يؽػي ذم إدراك افقوم جزء من فقؾته أو من هنوره أو مـفام؟ ـلٌّ 

 حمتؿل، ويظفر آـتػوء بؽل  ذفك.

َفٌي: ْسلَ ادتوضن أو ادؼقم بودديـي إذا خرج ذم حملٍّ ٓ تؼك ؾقه  َم

 افصالة.. فه أن يصع افساويح شتوً وثالثغ.

: ن مو ؾقه.. ؿول افشوؾعي ودو ـون ذم افزيودة ظذ افعؼي تـبقه:

ظؼون وقؿي: ؾِ . وؿول احلَ (1)أحىُّ إيل -أي ٕهل ادديـي-افعؼون هلم 

أؾضل من  -أي ؽر افػوحتي-مع افؼراءة ؾقفو بام يؼرأ ذم شً وثالثغ 

 ـثرة افرـعوت: ٕن ضول افؼقوم أؾضل من ـثرة افرـعوت.

                                                                 

فبجرمي ظذ اخلطقى ؿول افبجرمي: إؾضل ٕهل ادديـي آؿتصور ظذ ظؼين.  -1 )حوصقي ا

1/421) 
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َفٌي: ْسلَ ل يثوبون ظؾقفو ثواب شتوً وثالثغ ؾف أهل ادديـي وإذا ؾعل َم

 افعؼين ـغرهم، أو يثوبون ظذ افعؼين ثواب افساويح، وظذ افستي

وإؿرب أهنم يثوبون ظذ  ،ظؼ ثواب افـػل ادطؾق؟ ؾقه كظر

ب افـػل افعؼين.. ثواب افساويح، وظذ افستي ظؼ.. أـثر من ثوا

 ادطؾق: ٕهنو أرؿى مـه.

 هلم ؾعؾفو شتوً وثالثغ. ؾال جيوز ..وأمو ؽر أهل ادديـي

: وٓ جيوز ذفك فغرهم: ٕن -أي افراؾعي وافـووي- ؿول افشقخون

: )ؾلمو ؽر  ؾؼد ؿول افشوؾعي، mٕهؾفو ذؾوً هبِجرته وبدؾـه 

وهذا هو ، ؾال جيوز أن يامروا أهل مؽي وٓ يـوؾسوهم( ..أهل ادديـي

 .ومن تبعه (1)قؿيؾِ خالؾوً فؾحَ  ،ادعتؿد

                                                                 

قؿي( أي حقٌ ؿول: ومن اؿتدى بلهل ادديـي ؾؼوم بسً ؾِ ؿوفه: )خالؾًو فؾَح  -1

ي ذم آشتؽثور من وثالثغ.. ؾحسن أيضًو: ٕهنم إكام أرادوا بام صـعوا آؿتداء بلهل مؽ

ؿول إذرظي: وافؼؾى إػ مو ؿوفه أمقل، وؽر أهل ، بعضفم افػضل ٓ ادـوؾسي ـام طنَّ 

 ادديـي من شوئر افبالد أحوج إػ آزديود ذم افػضل من أهل ادديـي.

وأصور ذم اإليعوب إػ اجلواب ظـه حقٌ ؿول: حتؼؼـو جواز افزيودة ٕهل ادديـي، وصؽؽـو 

احلومل فتجويز ادجتفدين أو شؽوهتم ظن ؾعؾفم، هل هو حمض مسوواة أهل ذم افسبى 
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يٌ  َف ْسلَ رـعي بـقي افساويح أو ظذ افعؼين  ؽر أهل ادديـي إن زاد :َم

ذم حوصقته ظذ إشـى وابن  .. ؾوظتؿد افشفوب افرمعؿقوم رمضون

بلكه إن ـون ظومداً ظودوً..  طوهر ـالم افشوؾعيـام هو  حجر ذم اإليعوب

 ه، ـنحرامأمو إن ـون كوشقوً أو جوهالً.. اكعؼدت كػالً مطؾؼوً ومل تـعؼد، 

ؿول افصحي،  ..قؿي ومجوظيؾِ وؿقوس ـالم احلَ ؽوفطوً،  افزوال ؿبل بوفظفر

 .وهو ادختورإذرظي: 

فؽبر  ج 1/201 مع حوصقي افرمع افؽبر أشـى ادطوفى، 4/33، ادجؿوع 2/291)احلووي ا دحتو ، حتػي ا

ر حوصقي ا، 2/127، حوصقي افشزامؾز 1/516، مغـي ادحتوج 1/233، اإليعوب 2/362 فتحري فؼؿووي ظذ ا

ؾؽردي 422-1/421حوصقي افبجرمي ظذ اخلطقى ، 1/490، حوصقي اجلؿل 1/301 ف فؽزى  ، احلوصقي ا

فسمز 2/468  (3/531، حوصقي ا

قسن أن جيفر بوفؼراءة ؾقفو.. ؾ :فؼراءة ذم افساويحوأمو بوفـسبي فؽقػقي ا

، شواء شؿع اإلموم وادـػرد، ؾنن مل جيفر بؼراءهتو.. ـره، وادلموم .. ُيِِسُّ

 .، هذا ذم حق افرجلؿراءة إمومه أم مل يسؿع

                                                                                                                                                  

مؽي أو خصوصقي اختصوا هبو؟ وحقـئذ ؾال يؼوس هبم ؽرهم: ٕكو مل كتحؼق افعؾي حتى 

فسمز كؼقس ظذ حمؾفو. ؾؾقتلمل.   (532-3/531)حوصقي ا
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 وإٓ، أجـبي يسؿع حقٌ مطؾؼوً  وأمو ادرأة واخلـثى.. ؾقسن اإلرسار

 مل إن فؾرجل وفو ادطؾؼي افؾقل ــواؾل ،واإلرسار اجلفر بغ ؾوفتوشط

 . حيرم: وؿقل، ـره وإٓ مصل أو كوئم ظذ تشويش حيصل

 من يسؿع مل وإن، ذفك ؾوق مو واجلفر:، كػسه شامعإ بؼدر واإلرسار:

 بعض ذم اإلرسار :هبو ؾراد بقـفام افواشطي كتصور هذا وظذ، بؼربه

 .بعض ذم واجلفر

ؾقويب حوصقي) ؿقي ، 1/175  ؿ فرحق  (462-461ا

يؼرأ ؾقفو:  (2)أوػ وأؾضل ..(1)ػعؾفو بوفؼرآن ذم مجقع افشفرؾ وأمو مو 

، ومن (3)ث مرات ذم ـل رـعي مـفومن تؽرير شورة اإلخالص ثال

                                                                 

حزب.  ْؼُ رـعي ظُ ؿوفه: )بوفؼرآن ذم مجقع افشفر(: بلن يؼرأ ـل فقؾي حزبغ ذم ـل  -1

ذ اخلطقى )ؿؾقويب(.  فبجرمي ظ  (1/422)حوصقي ا

فرحقؿقي ذـر ذم  -2 أكه يسن أن يؼرأ ذم افساويح ذم ـل  فقؾي جزءًا من افؼرآن فقختم  (:461)ا

 افؼرآن ذم مجقع افشفر.

ؿول ابن حجر: تؽرير ؿراءة شورة اإلخالص أو ؽرهو ذم رـعي أو ـل رـعي من  -3

 .ظدكو: ٕكه مل يرد ؾقه هني خمصوصقس بسـي وٓ يؼول مؽروه ظذ ؿواافساويح.. ف

فؽزى  فػؼفقي ا وى ا فػتو  (1/184)ا
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ومو يعتوده أهل مؽي: من ذم مجقعفو،  ﴾َهْل أََتى﴿أو  افرمحنتؽرير شورة 

ُم ﴿وؿراءة  ،.. ذم افرـعوت إخرة﴿ُؿْل ُهَو اهلُل أََحٌد﴾ؿراءة  ـُ إػ  ﴾أَهْلَو

 .ادسد.. ذم افرـعوت إول

ة وـذفك مو يعتوده بعضفم: من ؿراءة جزء ـومل.. ذم شً ظؼ

﴾.. ذم افبوؿي: وذفك ٕن ؿراءة افؼرآن ُؿْل ُهَو اهلُل أََحدٌ رـعي وتؽرير ﴿

افعظقم ذم افساويح ذم مجقع افشفر أصبه بوفسـي وبػعل أئؿي افساويح ذم 

ومن بعده من أئؿي افسؾف واخلؾف  ظفد افؼدوة ظؿر بن اخلطوب 

. 

                                                                                                                                                  

فطوفبغ ذـر ذم و إظوكي ا : أن تؽرير شورة اإلخالص أو ؽرهو ذم رـعي مو.. خالف (1/307)

 إوػ ؾؼط، وفقس بسـي وٓ بؿؽروه.

ر ذم هبجته -ؿول اإلموم ادحدث افعومري و ـَ ؿقوم افؾقل وأكه يـبغي اظتامد ختؿتغ ذم دو َذ

ؿول: هذا ذم  -ـل صفر إحدامهو ذم صالته بوفؾقل فؽل فقؾي جزء وإخرى خورج افصالة

حق  من حيػظ افؼرآن، وأمو ؽره.. ؾقؼرأ من افسور افؼصور مو أمؽـه، وأحسن إوراد 

أن من ؿرأهو »ورد ذم افصحوح: فه.. ؿراءة ﴿ُؿْل ُهَو اهلُل َأَحٌد﴾ ذم ـل  رـعي ثالثًو، ؾؼد 

ربام ؿرأ افسورة ذم رـعي واؿتك ظؾقفو،  m، وـون رشول اهلل شثالثًو.. ؾؽلكام ؿرأ افؼرآن

 (100)ترصقح ادستػقدين وربام ؿرأ شورتغ وأـثر ذم رـعي، ـام ذم حديٌ حذيػي افسوبق. اهـ 
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 .بعضه ومعؾوم أن حمل ذفك ـؾه: إذا ـون حيػظ افؼرآن ـؾه أو حيػظ

 وأضبق ـثرونإ ؿوفه افذي ؾودختور :ؾقفو افؼراءة وأمو :افـووي ؿول

 ،افشفر مجقع ذم افساويح ذم بؽامهلو اخلتؿي يؼرأ أن ..به افعؿل ظذ افـوس

 افؼراءة يرتل أن ويستحى ،ثالثغ من جزء كحو فقؾي ـل ذم ؾقؼرأ

 .ظؾقفم افتطويل من وفقحذر ،ويبقـفو

اشتواء مؼدار افؼقوم ذم مجقع  ..عفود ؿدياًم وحديثوً قؿي: وادؾِ وؿول احلَ 

ذم  فقويل افشفر، ؾقـبغي أن يؽون افعؿل ظؾقه ذم ادسوجد، وأمو زيودة احلد  

افعؼ إخرة.. ؾفو تطوع دن أضوؿه وحده، وأمو آجتامع.. ؾؿحدث 

 ؽر شـي.

كزفً ٓظتؼود أهنو  افساويح: يؽره افؼقوم بوٕكعوم ذم رـعي من تـبقه:

 ،إكه بدظي تشتؿل ظذ مػوشد :وؿول ابن افصالح وافـووي ،مجؾي

 .رهو ذم افتبقون بلن يؼرأهو ذم افرـعي إخرة من افؾقؾي افسوبعيوَّ وَص 

ؿول ابن حجر ذم اإليعوب: وتصوير افتبقون بلن يؼرأهو ذم افرـعي إخرة 

 صد.من افؾقؾي افسوبعي.. فقس حلك افؽراهي ؾقفو، بل ٕهنو ؾقه أ
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: يـبغي ضول افؼقوم بوفؼراءة مع احلضور ؿول أبو بؽر صطو تـبقه:

ويتػوخرون  واخلشوع، خالؾوً دو يعتوده ـثرون ذم زموكـو من ختػقػفو

بذفك، ؿول ؿطى اإلرصود شقدكو ظبد اهلل بن ظؾوي احلداد ذم افـصوئح: 

وفقحذر من افتخػقف ادػرط افذي يعتوده ـثر من اجلفؾي ذم صالهتم 

ؾساويح، حتى ربام يؼعون بسببه ذم اإلخالل بقء من افواجبوت، مثل ف

ترك افطؿلكقـي ذم افرـوع وافسجود، وترك ؿراءة افػوحتي ظذ افوجه 

افذي ٓ بد مـه: بسبى افعجؾي، ؾقصر أحدهم ظـد اهلل ٓ هو صذ.. 

ؾػوز بوفثواب، وٓ هو ترك.. ؾوظسف بوفتؼصر وَشِؾم من اإلظجوب، 

 و أصبففو من أظظم مؽويد افشقطون ٕهل اإليامن.وهذه وم

شورة ـومؾي أؾضل من ؿدرهو من ضويؾي: ٕن آبتداء هبو  تـبقه:

 :بخالؾفام ذم بعض افسور ،صحقحون بوفؼطع ..وافوؿف ظذ آخرهو

 .ؾنهنام ؿد خيػقون

 من، (1)أؾضل من بعض ضويؾي وإن ضول ..شورة ـومؾيـذفك و

ـوفتضحقي بشوة  ،احلروف زيودة ظذ ثوابه يربو ؿد افذي آتبوع حقٌ

                                                                 

حقٌ إهنو ويؿؽن أن يؼول إضول أؾضل من حقٌ افطول، وافسورة أؾضل من  -1

ر )حوصقي  ؾؾؽل مـفام ترجقح من وجه. ،شورة ـومؾي فؽب ع ا م فر  (1/155ا
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وهذا مو اظتؿده ابن حجر، وأمو مو اظتؿده  ،أؾضل من ادشورـي ذم بدكي

 أؾضل من شورة ـومؾي.أن إضول  ..افرمع واخلطقى

أمو ؾقفو ؾؼراءة بعض  ،ذم ؽر افساويح ..ي افسورة افؽومؾيثم حمل أؾضؾق

وظؾقه ٓ خيتص ذفك  ،ؿقع افؼرآنن افسـي ؾقفو افؼقوم بجٕ :افطويؾي أؾضل

 ،ؾوٓؿتصور ظؾقه أؾضل معغ.. بعضورد ؾقه إمر ب بوفساويح بل ـل حملٍّ 

 .(2)صبحاف شـي ذم (1)ـؼراءة آيتي افبؼرة وآل ظؿران

                                                                 

﴿ُؿوُفوْا  من شـي افصبح: إوػ افرـعي ذمـون يؼرأ  mذم صحقح مسؾم أن افـبي  -1

قَل َوإِْشَحوَق َوَيعْ  آَمـَّو بِوهللِ
ِ
ْبَراِهقَم َوإِْشاَمظ  َوَمو َوَمو ُأكِزَل إَِفْقـَو َوَمو ُأكِزَل إَِػ إِ

ِ
ُؼوَب َوإْشَبوط

ـْ  م 
ٍ
ُق َبْغَ َأَحد ِْم َٓ ُكَػر  هب  ن رَّ

ِ
وَن م قَسى َوَمو ُأويِتَ افـَّبِقُّ

ِ
ُفْم َوَكْحُن َفُه ُأويِتَ ُموَشى َوظ

فبؼرة:  ﴾ُمْسؾُِؿونَ   .[136]ا

 َشَواء بَ  :وذم افرـعي افثوكقي
ٍ
َؾَؿي ـَ َتوِب َتَعوَفْوْا إَِػ 

ِ
 ْقـَـَو َوَبْقـَُؽْم َأَّٓ َكْعُبَد إَِّٓ اهللَ﴿ُؿْل َيو َأْهَل اْفؽ

 اهللِ
ِ
ن ُدون َذ َبْعُضـَو َبْعضًو َأْرَبوبًو م 

ِ
 َصْقئًو َوَٓ َيتَّخ

ِ
َك بِه ْوْا َؾُؼوُفوْا  َوَٓ ُكْؼِ و َؾنِن َتَوفَّ اْصَفُدوْا بَِلكَّ

دجؿوع ) .[64: آل ظؿران]﴾ ُمْسؾُِؿونَ   (3/385ا

 فغر بوفـسبي وفعؾه ،أؾضل افصبح شـي ذم افبعض أن :ؿضقته( افصبح شـي) :ؿوفه -2

 مل ..شورة من أؾضل ؾقه ؾوفبعض :افؽردي ظبورةو )ابن ؿوشم(، واإلخالص افؽوؾرون

 افبؼرة آيتي من أؾضل ؾفام ..افصبح شـي ذم واإلخالص ـوفؽوؾرون افواردة وأمو ،ترد

فؼواين)حوصقي  .اهـ فه ؾتـبه ،ظؿران وآل  (2/52 ا
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إن أراد افؼقوم  ذم صالة افساويح: بعض افطويؾي أؾضلب وحملُّ افؼراءة

 وإٓ ؾوفساويح ـغرهو. ،بجؿقع افؼرآن

 ُؿْل ﴿ حتى فو ؿرأ ذم إوػ ،يسن أن يؼرأ ظذ ترتقى ادصحف :تـبقه

 فؽن بحقٌ تؽون أؿل ؿرأ ذم افثوكقي أول افبؼرة ..﴾افـَّوسِ  بَِرب   أَُظوذُ 

 .من إوػ

أن مو يػعل ذم صالة افساويح من  :ادوآة، ومـه يعؾم ..ويسن أيضوً 

ُم افتََّؽوُثرُ ﴿ــآبتداء ذم ـل رـعتغ ب ـُ ﴾ أََحدٌ  اهلُل ُهوَ  ُؿْل ﴾ ثم ﴿أَهْلَو

 ؾؾقحرر. ،هؽذا إٓ أن يؽون مـؼوًٓ  ،خالف إوػ ..وهؽذا

إن مل حيػظ إٓ شورة واحدة ؾؼط اإلخالص أو ؽرهو.. أتى بام كعم 

 أكه خالف إؾضل وإوػ. :حػظه، ويبعد ذم حؼه أن يؼول

فؼواين مع حوصقي دحتوجا حتػي، 201و 1/155أشـى ادطوفى ، 1/249ؾتووى ابن افصالح ) ، 2/52 ا

ـي، 1/489 حوصقي اجلؿل، 1/175 ؿؾقويب ، حوصقي235-1/234اإليعوب  ق فؼب ذ  حوصقي ا بفقي ظ ف فغرر ا ا

فبغ ، 1/326-327 فطو كي ا ظو ؾل هبجي، 308-1/306إ دحو  (2/359 ا
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ؾقام ـون افسؾف يؼرءون ذم افساويح: روى موفك ذم ادوضل ؾوئدة: 

غ ظن ظبد افرمحن إظرج ؿول: )وـون افؼورئ يؼوم ظن داود بن احلص

بسورة افبؼرة ذم ثامن رـعوت، وإذا ؿوم ذم ثـتي ظؼة  -أي ذم رمضون-

 رـعي.. رأى افـوس أكه ؿد خػف(.

وروى موفك أيضوً: ظن ظبد اهلل بن أبى بؽر أكه ؿول: شؿعً أيب 

 يؼول: )ــو كـكف ذم رمضون من افؼقوم ؾـستعجل اخلدم بوفسحور

 خموؾي افػجر(.

وروى موفك أيضوً: ظن حمؿد بن يوشف ظن افسوئى بن يزيد ؿول: 

أيب بن ـعى ومتقام افداري أن يؼومو فؾـوس،  )أمر ظؿر بن اخلطوب 

، حتى ــو كعتؿد ظذ افعصو من ضول افؼقوم، ِئغبودِ وـون افؼورئ يؼرأ 

 (.(1)ومو ــو كـكف إٓ ذم ؾروع افػجر

ه: ظن أيب ظثامن اهلـدي ؿول: )دظو ظؿر بن وروى افبقفؼي بنشـود

اخلطوب بثالثي ؿراء ؾوشتؼرأهم، ؾلمر أرسظفم ؿراءة أن يؼرأ فؾـوس 

                                                                 

ؾروع افػجر(: أي أوائؾه وأظوفقه، وؾرع ـل رء أظاله، ... ؾال يـوذم مو ورد أهنم ) -1

ـوكوا يتسحرون بعد اككاؾفم، وفعل هذا افتطويل ـون ذم آخر إمر، ؾال يـوذم مو تؼدم 

فك ). من ؿوفه )وافتي تـومون ظـفو أؾضل(، ؿوفه افؼوري دسو وجز ا  (2/530أ
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ثالثغ آيي، وأمر أوشطفم أن يؼرأ مخسوً وظؼين، وأمر أبطلهم أن يؼرأ 

دجؿوع ظؼين آيي(.   (34-4/33)ا

 ةـػردتؾػوا ذم أن إؾضل صالهتو موخؾ وأمو بوفـسبي فصالهتو مجوظي:

 :(2)وفو ؿضوء (1)وإصح أن اجلامظي تسن ذم افساويح ،أو مجوظي

 ٕشبوب:

                                                                 

ضل: ؾنهنو صالة افؾقل، ؾوٓشتخالء بصالة افؾقل أوػ. وافثوين: أن آكػراد هبو أؾ -1

وافوجه افثوفٌ: أكه إن ـون حوؾظًو فؾؼرآن ظودًو بلكه فو خال بـػسه دو مـع افؽسل وافػشل 

ظن افصالة ظن حؼفو.. ؾوٓكػراد أوػ، وإن ـون ٓ حيسن مو يصع به، ومل يلمن أن يثبطه 

يي أؿوم افصالة مؼتديًو.. ؾوٓؿتداء به أوػ. افؽسل فو خال، وإذا ـون يصع ذم مجوظي  )هنو

دطؾى   (356-2/355ا

ؾقويب)حوصقي ذـر ذم  -2 فؼ  ؿضوء وفو أي(:  افوتر ذم تـدب اجلامظي وأن) ؿوفه: (1/245 ا

 من ادؼضقي ذم اجلامظي ضؾى ظدم من يعؾم كظر وؾقه، مشوخيـو بعض ؿوفه ،ـوفساويح

 .ؾراجعه ،أوػ ؾفذا اخلؿس

ؾتحوذم  بغ  ) فطوف  إن كعم ،اجلامظي ؾقه تسن ؾال ..افؼضوء بوٕداء وخرج: (2/7ادعغ مع إظوكي ا

 m )أكه: افصحقحغ ذم دو: اجلامظي شـً ..وطفر ـظفر وادلموم اإلموم مؼضقي اتػؼً

 ؾفي ..صخصوً  مؼضقتفام تتػق مل وإن (،افوادي ذم ؾوتتفم حغ مجوظي بوفصحوبي صذ

 ،وظؽسه كػل خؾف وؾرض ،وظؽسه ؿضوء خؾف ـلداء ،تؽره وٓ إوػ خالف

 .وظؽسه وتر خؾف وتراويح
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 m: أكه ـام ذم خز افصحقحغ ظن ظوئشي  ،آتبوع أوًٓ  -أ

صالهو فقويل ؾصؾوهو معه ثم تلخر وصالهو ذم بقته بوؿي افشفر وؿول: 

 .شؾتعجزوا ظـفو (1)خشقً أن تػرض ظؾقؽم»

                                                                 

معـى خشقً آؾساض: خشقً تومهه، ـام ؿوفه اإلشـوي، ويميده ذـر ذفك ظـد  -1

خق أن يؽون اؾساضفو معؾؼًو ذم  mتؽوثر افـوس وازدحومفم، وؿد يؼول: حيتؿل أكه 

ش ذفك ذم ؽرهو: فعؾؿه بعدم افتعؾقق. افؾوح ادحػوظ ظذ دوام إطفورهو مجوظي، ومل خي

 (1/231اإليعوب )

مع ؿوفه ذم حديٌ اإلرساء: ش خشقً أن تػرض ظؾقؽم: »mؾنن ؿقل: ـقف يؼول 

ل افؼول فديَّ »  -ؾؽقف يؼع اخلوف من افزيودة؟ أجقى: أش هنَّ مخس وهنَّ مخسون ٓ ُيبدَّ

تفجد ذم ادسجد مجوظي بوحتامل أن يؽون ادخوف اؾساض ؿقوم افؾقل، بؿعـى جعل اف

خشقً أن »ذضًو ذم صحي افتـػل بوفؾقل، ويومئ إفقه ؿوفه ذم حديٌ زيد بن ثوبً: 

ؾؿـعفم من ش تؽتى ظؾقؽم وفو ـتى ظؾقؽم مو ؿؿتم به ؾصؾوا أهيو افـوس ذم بقوتؽم

مع إذكه ذم ادواطبي ظذ ذفك ذم -افتجؿقع ذم ادسجد: إصػوؿًو ظؾقفم من اصساضه وأمن 

 من اؾساضه ظؾقفم. -بقوهتم

أو يؽون ادخوف اؾساض ؿقوم افؾقل ظذ افؽػويي ٓ ظذ إظقون، ؾال يؽون ذفك  -ب

 زائدًا ظذ اخلؿس.
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أو  ـام ؿوفه ابن افصبوغ، ي أمجع ظؾقه افصحوب وـذفك -ب

 .ـام ؿوفه افبقفؼي أـثرهم

مجع افـوس ظذ ؿقوم صفر رمضون، وـون   ظؿر وـذفك ٕن -ج

، وإكام ؿد اكؼطع افـوس ظن ؾعؾفو مجوظي ذم ادسجد إػ زمن ظؿر 

: ٕكه أكشط فؽثر من ادصؾغ، ودو ذم آختالف من اؾساق ظؿر مجعفم

 افؽؾؿي.

ومجع هلو  m هـام ؾعؾ ،ػعؾفو ذم ادسوجد آـدؾ و..وأمو مؽون ؾعؾف

، وؾعؾه ظؿر بن اخلطوب أهؾه وكسوءه، وؿوم افؾقل ـؾه أو أـثره

 .، واشتؿر ظؿل ادسؾؿغ ظؾقهوافصحوبي 

ذم ؾضل افساويح مع ذح بعض  مو مرَّ  حديٌ :ذفك ودفقل

 ؾؾم رمضون، m اهلل رشول مع صؿـو): ؿول ظن أيب ذر  مػرداته

 افؾقل، ثؾٌ ذهى حتى بـو ؾؼوم شبع، بؼي حتى ..افشفر من صقئوً  ـوب يؼم

                                                                                                                                                  

أو يؽون ادخوف اؾساض ؿقوم رمضون خوصي: ٕن ذفك ـون ذم رمضون، وظذ هذا  -ج

ؿدرًا زائدًا  يرتػع اإلصؽول: ٕن ؿقوم رمضون ٓ يتؽرر ـل يوم ذم افسـي، ؾال يؽون ذفك

دحتوج ظذ اخلؿس.  مغـي ا (1/515-516) 

 شبحوكه واهلل ،إول ..كظري ذم افثالثي إجوبي هذه وأؿوىؿول ابن حجر افعسؼالين: 

ؾتح. بوفصواب أظؾم وتعوػ بوري ) ف  (3/14 ا
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 ذهى حتى بـو ؿوم ..اخلومسي ـوكً ؾؾام بـو، يؼم مل ..افسودشي ـوكً ؾؾام

: ؾؼول: ؿول افؾقؾي، هذه ؿقوم ؾتـوكػَّ  فو اهلل، رشول يو: ؾؼؾً افؾقل، صطر

 ،شفقؾي ؿقوم فه حسى ..يـكف حتى اإلموم مع صذ إذا افرجل إن»

 وكسوءه أهؾه مجع ..افثوفثي ـوكً ؾؾام يؼم، مل ..افرابعي ـوكً ؾؾام: ؿول

 افػالح؟ ومو: ؿؾً: ؿول افػالح، يػوتـو أن خشقـو حتى بـو ؾؼوم وافـوس،

ود)أخرجه  (افشفر بؼقي يؼم مل ثم افسحور،: ؿول دا بو   (2/50 أ

 هلل،ا رشول يو: m اهلل فرشول ؿول اجلفـي أكقس بن اهلل ن ظبدظوـذفك 

 اكزل: »m اهلل رشول فه هلو، ؾؼول أكزل فقؾي ؾؿرين ،افدار صوشع رجل إين

دوضل شرمضون من وظؼين ثالث فقؾي فك ذم ا مو  (3/461 )أخرجه 

ظذ أن ذم ؿصد ادسجد ذم هذه  ؾدلَّ  ؿول ابن حجر ذم اإليعوب:

 :mخصوصقي زائدة ظذ افصالة ذم افبقً، وإٓ فؼول فه  ..افؾقويل

 ،(1)شصؾوا ذم بقوتؽم» بقتك أؾضل، وهذا يؼيض ظذ حديٌصالتك ذم 

ؾنن أؾضل افصالة صالة ادرء ذم بقته إٓ ذم ادؽتوبي: فعؿوم هذا 

 وخصوص ذاك.

ؾقويبحوصقي ، 1/515 ، مغـي ادحتوج1/235، اإليعوب 2/262 مع حوصقي افؼواين )حتػي ادحتوج فؼ  ا

فسمز ، 1/245 دجفود 3/529حوصقي ا ذل ا ب  ،6/9) 

                                                                 

بخوري ) -1 ف  .(2/6أخرجه ا
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 مسوئؾفو: افتوشع:

ُيؼع افساويح إذا ثبً دخول رمضون وفو بخز افواحد، ؾػي  (1)

فى  دطو اختص  ..وبوجلؿؾي إذا ثبً رمضون بوفواحدؿول:  (1/410)أشـى ا

بوفصوم وتوابعه من صالة افساويح وآظتؽوف واإلحرام بوفعؿرة 

أمو  ،رائيواصساط افعدافي حمؾه ذم حق ؽر اف ،ادعؾؼغ بدخول رمضون

 .ؾقجى ظؾقه افصوم وإن مل يؽن ظدًٓ  ..افرائي

وصع مجوظي  (1)ويستحى أن يؼول ذم ـل كػل ذظً ؾقه اجلامظي (2)

ٓ جـوزة..  وإن ؾعؾً ظؼى افعشوء ـعقد وـسوف واشتسؼوء وتراويح

وؿقس به مو : فثبوته ذم افصحقحغ ذم ـسوف افشؿس (2)افصالة جومعي

 .ذم معـوه ممو ذـر

                                                                 

ظؾقه حيؿل ؿول وإن كذره، بخالف ادـذورة إن مل تطؾى ؾقفو اجلامظي ؿبل افـذر، و -1

: )وـذا ادـذورة(، ؾال يـوذم أن ادـذورة افتي تطؾى ؾقفو اجلامظي ؿبل افـذر..  اُدَحق 

بقجوري يـودى هلو ـام ظؾؿً.  ف  (1/241)حوصقي ا

ؿوفه: )افصالة جومعي( معـى ذفك: أهنو دمؿع افـوس أو ذات مجوظي، وحوصل مو ؿقل  -2

جيوز كصبفام، ورؾعفام، ورؾع أحدمهو وكصى ذم هذين اجلزأين من جفي اإلظراب: أكه 

بغ أخر.  ف فطو كي ا ظو إ (1/271) 
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 أي- ول: افصالة افصالة، أو افصالة ؾؼط، أو حي ظذ افصالةأو يؼ

ظـد افرمع ٕكه ٓ يؽره ظـده بخالف ابن حجر ؾقؽره ظـده افـداء حي 

، أو هؾؿوا إػ افصالة-ظذ افصالة ، أو ػالحأو هؾؿوا إػ اف، ، أو حيَّ

، أو أثوبؽم اهلل -مثالً-يرمحؽم اهلل، أو افساويح أو  افصالة رمحؽم اهلل

 .صالة افؼقوم أثوبؽم اهلل

.. أؾضل: فوروده ظن افشورع، ومو -أي افصالة جومعي- وإول

 شواهو من إفػوظ حيصل هبو أداء أصل افسـي.

 من رـعتغ ـل ذم (افصالة جومعي)كداء ويـدب : افزيودي ؿول

 ؾعل إذا وكحوه افوتر من وـذا، مستؼؾي ـصالة ٕهنام افساويح:

 .(1)ـذفك

                                                                 

دحتوج ؿول افرمع ذم  -1 يي ا وتر شّن مجوظي  -يستحى افـداء ذم-: وـذا (1/403)هنو

وتراخى ؾعؾه ظن افساويح ـام هو طوهر، بخالف مو إذا ؾعل ظؼبفو، ؾنن افـداء هلو.. كداء 

ؼوفه ذم ـل رـعتغ من افساويح وفؾوتر مطؾؼًو: ٕهنو بدل فه، ـذا ؿقل، وإؿرب: أكه ي

 ظن اإلؿومي.
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ٕكه بدل ظن اإلؿومي ظذ  ي أيضوً: ويـودى فؾساويح:افزيود وؿول

بدل ظن إذان، ؾنذا ؾعؾً افساويح ظؼى  :دن ؿول خالؾوً  ،ادعتؿد

 .(1)ٓ يطؾى هذا افؼول ..افعشوء

 .. فـحو اجلـى.)افصالة جومعي(يؽره افـداء بـ  تـبقه:

وٓ ، )افصالة جومعي( بـ)ٓ حول وٓ ؿوة إٓ بوهلل(كداء يسن إجوبي و

 احلوئض.يؽره اإلجوبي ذم حق  اجلـى و

: فعدم ورودمهو ذم ذفك.ذم وٓ يؼع إذان واإلؿومي   مو مرَّ

                                                                 

بدل ظن إذان واإلؿومي، أو  -أي ذم كحو افعقد-هل افـداء ادذـور  ؿول افبقجوري: -1

ظن اإلؿومي ؾؼط؟ مشى ابن حجر.. ظذ إول، ؾقمتى به مرتغ، ادرة إوػ: بدل ظن 

ون شببًو ٓجتامع افـوس، وادرة افثوكقي: بدل ظن إذان تؽون ظـد دخول افوؿً: فتؽ

اإلؿومي تؽون ظـد افصالة، ومشى افرمع.. ظذ افثوين وهو ادشفور، وٓ َيِرد ظدم ضؾبه 

بقجوري فؾؿـػرد: ٕن ادراد أكه بدل ظـفو ذم إصل وافغوفى.  ف  (1/242)حوصقي ا

ذ افشزامؾز حقٌ ؿول ذم د...( إفخ، افرّد ظرِ وـلن افبقجوري أراد بؼوفه: )وٓ يَ 

حوار افـفويي: )وؿد يؼول: ذم جعؾفم إيوه بدًٓ ظن اإلؿومي كظر، ؾنكه فو ـون بدًٓ ظـفو.. 

ع فؾؿـػرد، بل افظوهر أكه ذـر مؼوع هلذه افصالة: اشتـفوضًو فؾحورضين، وفقس  فُؼِ

فسمز بدًٓ ظن رء(.   (2/470)حوصقي ا
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: افـوؾؾي افتي تسن هلو اجلامظي وفؽن من شـقي افـداء وخرج بام ذـر

صؾقً ؾرادى، وافتي مل تؼع اجلامظي ؾقفو ـوفضحى وافوتر ذم ؽر 

 .امهل . ؾال يـودىرمضون، وإن صؾقً مجوظي.

: ٕهنو فقسً (1)ؾال يسن ؾقفو كداء افصالة جومعيوأمو صالة اجلـوزة: 

من ؾرائض إظقون: ، وٓ يسن ؾقفو إذان: ٕهنو فقسً من افـواؾل

 .وٕن ادشقعغ حورضون ؽوفبوً 

كعم فو مل يؽن معه أحد، أو زاد بوفـداء.. شنَّ افـداء حقـئذ دصؾحي 

روا ومل يعؾؿوا وؿً تؼدم اإلموم ادقً، وـذفك فو أن ادشقعغ ـث

: افصالة ظذ من حرض وقـودى هلؾعد ؾقه، فؾصالة.. شنَّ ذفك هلم وٓ بُ 

 من أموات ادسؾؿغ، ـام يؼع أن.

فبقون فؾعؿراين  مؾز 493-1/492، حتػي ادحتوج مع حوصقي افؼواين 2/59)ا فشزا ، هنويي ادحتوج مع حوصقي ا

بفقي 1/143حوصقي افؼؾقويب ، 187، ـػويي إخقور 1/403-404 ف حوصقي ، 1/276، حوصقي افؼبقـي ظذ افغرر ا

فبقجوري  فؽريم ، 1/242ا فبغ ، 185-184بؼى ا فطو كي ا ظو فسمز ، 1/271إ  (2/470حوصقي ا

                                                                 

دجؿوع  ؿول افـووي ذم -1 ذم  -أي كداء افصالة جومعي-: وٓ يستحى ذفك (3/77)ا

صالة اجلـوزة ظذ أصح افوجفغ، وبه ؿطع افشقخ أبو حومد وافبـدكقجي وادحومع 

وصوحى افعدة وافبغوي وآخرون، وؿطع افغزايل بلكه يستحى ؾقفو، وادذهى إول 

 وهو ادـصوص ظن افشوؾعي ذم أول ـتوب إذان من إم.
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، شواء من ؾوته رء من صالة افساويح.. ؿضوه ذم أصح افؼوفغ (3)

ادؼرر ظـدكو أكه يسن  : إذ منـون ذم رمضون أو بعد رمضون أبداً مطؾؼوً 

ضول افزمون أو  ،ؿضوء افـواؾل ادمؿتي فقالً وهنوراً وإن مل تؼع هلو مجوظي

ـبقي فؾشرازي  .(1)ؿك فت وع 1/189، افػتووى افػؼفقي افؽزى 34)ا فػر  (94، ـتوب ادجؿوع دفامت ادسوئل من ا

بغ  mهل تسن افصالة ظؾقه  :ذم افػتووى ابن حجر شئل (4)

 ؟أو هي بدظي يـفى ظـفو ،افساويح تسؾقامت

 ،ذم افسـي صقئوً  مل كرَ  ..افصالة ذم هذا ادحل بخصوصه :ؾلجوب بؼوفه

ؾفي بدظي يـفى ظـفو من يليت هبو بؼصد ـوهنو شـي  ،وٓ ذم ـالم أصحوبـو

ـلن يؼصد  ،دون من يليت هبو ٓ هبذا افؼصد ،ذم هذا ادحل بخصوصه

بل جوء ذم أحوديٌ مو يميد  ،ومأهنو ذم ـل وؿً شـي من حقٌ افعؿ

 اخلصوص إٓ أكه ؽر ـوف ذم افدٓفي فذفك ... إػ أن ؿول:

أكه يسن افدظوء  :بغ تسؾقامت افساويح m وممو يشفد فؾصالة ظؾقه

افصالة أول وؿد تؼرر أن افداظي يسن فه  ،ظؼى افسالم من افصالة

                                                                 

فؽزى ضعقف ؿول به افؼػول.. أن افساويح ٓ تؼه. وذم وجه آخر  -1 فػؼفقي ا وى ا فػتو )ا

1/189) 
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وفه وآخره، افدظوء وأوشطه وآخره، وهذا ممو أمجع ظؾقه افعؾامء ذم أ

إذا أراد أحدـم أن يسلل اهلل صقئوً.. ؾؾقبدأ بؿدحه »ؿول:  mأكه  وصحَّ 

، ثم يسلل بعد: ؾنكه mوافثـوء ظؾقه بام هو أهؾه، ثم يصع ظذ افـبي 

 ؿول m أكه وؽره افـسوئي وأخرج، (1)شأجدر أن يـجح أو يصقى

 ظذ ةوصال وجل ظز اهلل ظذ ثـوء أوفه يؽون حتى حمجوب ـؾه افدظوء»

فػؼفقي . اهـ اكتفى مؾخصوً  شفدظوئه ؾقستجوب يدظو ثم m افـبي وى ا فػتو )ا

فؽزى   (187-1/186ا

إذا أراد ادصع أن يصع صالة ذات تسؾقامت ـوفساويح  (5)

وافضحى وأربع رـعوت شـي افظفر أو افعك وافتفجد وكحو ذفك.. 

ظـد ـل ٕمرهتم بوفسواك : »mاشتحى أن يستوك فؽل رـعتغ: فؼوفه 

دجؿوع وهو حديٌ صحقح. ش مع ـل صالة»أو ش صالة  (1/274)ا

                                                                 

 اهلل بتحؿقد ؾؾقبدأ أحدـم.. صذ إذا: »m افـبي ؿول :بؾػظ (5/517) افسمذي أخرجه -1

 أخرج افطزاين ذم افؽبر، وشصوء بام بعد فقدع ثم ،m افـبي ظذ فقصل ثم ظؾقه، وافثـوء

 وافثـوء بوددحي، ؾؾقبدأ يسلل، أن أحدـم أراد )إذاؿول:  مسعود بؾػظ: ظن ابن  (9/155)

 (.يـجح أن أجدر ؾنكه بعد فقسلل ثم ،m افـبي ظذ فقصل ثم أهؾه، هو بام اهلل ظذ
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ظـد خصوصوً أيوم رمضون وكحوهو مو اظتقد من زيودة افوؿود  (6)

ؾنن مل يؽن ؾقه كػع ، (1).. جوئز إن ـون ؾقه كػعصالة افساويح ختم

 حيرم مو ، ـاموإن مل يؽن من مول افوؿفحرم ؾق.. يزيد ظذ احلوجي ؿطعوً 

مل يشسضه واؿػه ومل تطَّرد افعودة به  ٍف ؿْ أو وَ  كػع وهو من مول حمجورٍ  ؾقه

دحتوج  . (2)بوفعودة ذم زمـه وَظِؾمَ  فؽزى ، 2/264)حتػي ا فػؼفقي ا وى ا فػتو  (3/285ا

ذم افصف بغر إحرام بعد  -مثالً-جؾوس ادلموم ذم افساويح  (7)

هذه افػضقؾي، ؾنن  ذوع اإلموم ذم افصالة.. مشعر بتؼصره ظن اؽتـوم

ـون ظوجزاً ظن اشتؿراره ؿوئاًم مع اإلموم.. ؾطريؼته أن حيرم جوفسوً، ؾنذا 

بؼي ؿدٌر يؼدر ظذ آشتؿرار ؾقه ؿوئاًم مع اإلموم.. هنض، ؾنن مل يـفض 

ومل حيرم جوفسوً.. دخل ذم وظقد احلديٌ افصحقح افذي أخرجه أمحد 

أؿقؿوا »: m ؿول: ؿول رشول اهلل  وأبو داود ظن ابن ظؿر

افصػوف، وحوذوا بغ ادـوـى، وشدوا اخلؾل، وفقـوا بليدي إخواكؽم، 

.. وصؾه اهلل، ومن ؿطع وٓ تذروا ؾرجوت فؾشقطون، ومن وصل صػوً 

                                                                 

ـون ؾقه كػع( حيتؿل: أو تػريح وفده افذي َأمَّ ذم افساويح وظقوفه وإدخول افِسور  -1 ؿوفه: )إن 

ـ )ابن ؿوشم(، واشتُ  فؼواين بعد بلكه إكام يؽون بام يواؾق افؼع. ظؾقفم. اه  (2/264)حوصقي ا

ف حوصقي) ظبورة -2 ه:: (1/249 ؼؾقويبا ق ب ـ  وافتـوؾس افوؿود من افساويح ؾعل ظـد يؼع مو ت

 وؾقه افتكف مطؾق مول من أو، زمـه ذم به افواؿف َم ؾِ ظَ  وؿف ريع من ـون إن ،ؾقه

 . ؾحرام ..وإٓ،  جوز ..كػع
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وصححه ابن خزيؿي واحلوـم، ومعـى ؿطعه اهلل:  شصػوً.. ؿطعه اهلل

دستػتي )ظؿدة ادػت .(1)أبعده من مزيد رمحته وثوابه، ـام ؿوفه ادـووي وا  (1/116ي 

إصح تػضقل افراتبي فؾػرائض وفو ؽر ممـدة.. ظذ  (8)

، ؾنكه صالهو (3)ظذ افرواتى دون افساويح m: دواطبته (2)افساويح

                                                                 

أي حمؿد -ؾؼول: وؿد مول صقخـو  (1/117)ظؿدة ادػتي وادستػتي  بوؿي افعبورة ذمثم ذـر  -1

ذم بعض أبحوثه إػ حتريم ذفك، أظـي اجلؾوس ذم  -بن أمحد بن ظبد افبوري إهدل

 افصف بدون إحرام، ؿول: ٕكه يػوت ؾضقؾي افصف بجؾوشه بغر إحرام.

دجؿوع ؿول افـووي ذم  -2 يض أبو افطقى ذم تعؾقؼه: أن افساويح : واختور افؼو(6-4/5)ا

عف إموم احلرمغ أؾضل من افسـن افراتبي: ٕهنو تسن هلو اجلامظي ؾلصبفً افعقد، وض

 .وؽره هذا افوجه

)وأمو ؿقوم صفر  :ؿول ذم ادختك وشبى هذا اخلالف أن افشوؾعي  :ؿول أصحوبـو

ن أصحوبـو من ؿول: مراد رمضون ؾصالة ادـػرد أحّى إيل مـه( ؿول إموم احلرمغ ؾؿ

افشوؾعي أن آكػراد بوفساويح أؾضل من إؿومتفو مجوظي، ومـفم من ؿول: أراد أن افراتبي 

افتي ٓ تصذ مجوظي أحى إيل من افساويح وإن ذظً هلو اجلامظي، وهذا افتلويل افثوين 

م هو افصحقح ظـد إصحوب، وكؼؾه ادحومع ظن ابن رسيٍ واشتدل فه بسقوق ـال

افشوؾعي ثم ؿول: هذا هو ادذهى، ؿول صوحى افشومل: هذا طوهر كصه: ٕكه مل يؼل 

 صالته مـػردًا أؾضل، بل ؿول: صالة ادـػرد أحى إيل مـه، واهلل أظؾم.

...( إفخ، أي: مع إطفورهو، ؾال َيِرد أن افساويح واطى ظؾقفو mؿوفه: )دواطبي افـبي  -3

ػـي(، وذم افؼؾقويب ظذ اجلالل: ؿوفه: )دون افساويح( أي: فؽـه مل يظفرهو. اهـ )صقخـو احل

 (1/491)حوصقي اجلؿل دون مواطبته ظذ مجوظي افساويح افتي هي شبى ذم تػضقؾفو. 
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هبم  -أي امتأل-ثالث فقول ؾؾام ـثر افـوس ذم افثوفثي حتى ؽصَّ 

ر وصالهو ذم بقته بوؿي افشفر، وؿول:  ض خشقً أن تػر»ادسجد.. تلخَّ

 : وٕن افتوبع يؼف بؼف ادتبوع.شظؾقؽم ؾتعجزوا ظـفو

 وافثوين: تػضقل افساويح ظذ افراتبي: فسن اجلامظي ؾقفو.

وحملُّ اخلالف: إذا ؿؾـو تسن اجلامظي ذم افساويح، وإٓ ؾوفراتبي أؾضل 

 مـفو ؿطعوً.

ٓ موكع من جعل افشورع افعدد افؼؾقل أؾضل من ؿول ابن افرؾعي: تـبقه: 

 ؾؿع اختالؾه أوػ. ،فعدد افؽثر مع احتود افـوع، بدفقل افؼك ذم افسػرا

فؽزى 1/514، مغـي ادحتوج 2/124هنويي ادحتوج ، 2/262)حتػي ادحتوج مع حوصقي افؼواين  ، احلوصقي ا

ؾؽردي   (2/465ف

 افساويح.. خؾف افعشوء صالة منيعتوده ـثر من افـوس مو  (9)

 يتؿفو أن وإوػ صالته، بوؿي إػ ؿوم ..إلموما مشؾَّ  إذاثم  ز،جوئؾ

 آؿتداء ؾـوى افساويح، من أخريغ رـعتغ إػ اإلموم ؿوم ؾؾو ،مـػرداً 

فبغ )روضي وأصحفام افصحي. ،افؼوٓن جوازه ؾػي ..ثوكقوً  به فطو ، 1/368 ا

دجؿوع   (4/209ا
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 وشئل ابن افصالح ظن رجل يـوي ذم صالة افساويح ؿضوء افػوائً

من ؿوم » :mفؼوفه  :افتي ظؾقه ؾفل حيصل فه ؾضقؾي ؿقوم رمضون

أم ٓ؟ وهل إوػ  شرمضون إيامكوً واحتسوبوً.. ؽػر فه مو تؼدم من ذكبه

 أن يصع افساويح ثم يؼيض ذم وؿً آخر أو ٓ؟

: بلكه ٓ حيصل فه ؾضقؾي ؿقوم رمضون، وإكام حيصل فه ؾلجوب 

يصع افساويح ويؼيض ظؼقبفو مو أراد أن  ؾضقؾي أداء افػرائض، وإوػ أن

فصالح جيعؾه من افؼضوء بدل افساويح، واهلل أظؾم.  بن ا وى ا تو ؾ (1/236) 

أي - : أن افػوئتي أهم، ؾتؼديؿفو أوػ(1/233 اإليعوب)وؿول ابن حجر ذم 

 إن ؾوتته بغر ظذر. تؼديم افػوئتي ، بل جيى-تؼديم افػوئتي أوػ من افساويح

دحتوج   ذمافرمع وؿول يي ا : ويبودر بوفػوئً اشتحبوبوً: مسورظي (1/381)هنو

فزاءة ذمته إن ؾوت بعذر ــوم وكسقون، ووجوبوً إن ؾوت بغر ظذر: 

من كوم ظن صالة أو كسقفو.. ؾؾقصؾفو إذا »تعجقالً فزاءة افذمي: وخلز: 

دحتوج اهـ ومثؾه ذم احلؽم مذـور ذم ش.ذـرهو  .(1/439)حتػي ا

فؽريم  شن ذمبوظ ؿولو : ودمى ادبودرة بوفػوئته إن ؾوتً (180-179)بؼى ا

بغر ظذر: تغؾقظوً ظؾقه، وجيى سف مجقع زمـه إفقفو، إَّٓ موٓ بد مـه ذم 

حتصقل ممكي تؾزمه، وؾعل واجى آخر مضقق خيشى ؾوته، وكحو كوم 

 وأـل، وٓ جيوز فه تـػل حتى يػرغ مـفو.
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 افظفر وذم ،(1)لبودتـػ   وادػسض ،بوفؼويض ادمدي ؿدوة تصح تـبقه:

 افعك وذم بودػسض، وادتـػل بودمدي، افؼويض وـذفك بوفعك،

 افـقي، وآكػراد ختوفػً وإن افصالتغ ذم افػعل ٓتػوق كظراً  بوفظفر:

 آؿتداء هذا ذم اخلالف أن اخلالف، وظذ من أؾضل: خروجوً  هـو

 آكػراد ـون وإن ظي،اجلام ؾضقؾي تػويً يؼتض ؾؾم جداً  ضعقف

دحتوج )حتػي أؾضل. فؼواين  ا  (333-2/332مع حوصقي ا

إظوكيوذـر ذم  فطوفبغ )  خالف ؾفي صخصوً.. مؼضقتفام تتػق مل وإن :(2/7 ا

 .تؽره وٓ إوػ

دـفٍوذـر ذم  ذ ا ظ فبجرمي   بؼوض دمد آؿتداء ويصح)ؿوفه :  ( 1/333)ا

ل...(: أي ومػسض  افصور هذه مجقع ذم اجلامظي ؾضل فه وحيصل بؿتـػ 

 افرمع. اظتؿده مو ظذ

                                                                 

 ـالم ؿضقي( بودتـػل... وادػسض بوفؼويض، ادمدي ؿدوة وتصح)ادـفوج  متن ؿول -1

وابن  افزيودي وظبورة ؾقه، خالف ٓ ممو هذا أن افرمع ـوفشورح -أي افـووي-ادصـف 

 وأكه إئؿي فبعض خالف أكه ؾقحتؿل اخلالف( من خروجوً  أؾضل: هـو )وآكػراد حجر:

 آؿتداء هذا ذم اخلالف أن ظذ بعد ابن حجر ؿول فؽن ادصـف، يذـره مل مذهبي خالف

فؼواين  )افشزامؾز(. مذهبي. اخلالف أن ذم طوهر جدًا.. ضعقف  (2/332)حوصقي ا
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 -(1)ـوفساويح-تسن إظودة صالة افـػل افتي تؼع ؾقفو اجلامظي  (10)

: فئال يؾزم اشتغراق (3)، وأهنو ٓ تعود إٓ مرة واحدة(2)ؿقوشوً ظذ افػرض

د ) افوؿً بذفك، ومل يـؼل ظن افسؾف. ئ د اخلرا  (128-1/127ؿالئ

                                                                 

ؿول بوؿشر: واشتشؽل افـوذي ذم إيضوحه إظودة افساويح: فتعغ ظددهو، وافظوهر  -1

د ) .أهنو ـغرهو، ؾنن ظددهو معؾوم ئ د اخلرا  (1/128ؿالئ

ابن  ظـد وتراً  وفو اجلامظي ؾقه تؼع كػالً  أو ؾرضوً  ( ـوهنو1: بؼوط تسن اإلظودة وإكام -2

 وإن صحقحي إوػ ( وـون3 مؼضقي، ٓ اةممد تؽون ( وأن2 ،-رمضون وترأي -حجر 

 تزيد ٓ ( وأن4 تـػؾه، جيوز ٓ إذ افطفورين: ؾوؿد ٓ فزد ـؿتقؿم افؼضوء، ظن تغن مل

 ظـد آخرهو إػ أوهلو من مجوظي تؼع ( وأن6 افػرضقي، هبو يـوي ( وأن5 مرة، ظذ اإلظودة

( 8 ؾلـثر، رـعي افوؿً ذم ـفوم يؼع ( وأن7 ـوجلؿعي، برـعي ؾقفو ابن حجر واـتػى افرمع،

 ظن اكػرد ؾؾو هبو، اإلحرام حول مجوظي ثواب ؾقفو يؽون ( وأن9 اإلمومي، اإلموم يـوي وأن

 تعود ( وأن10 اجلامظي، فػضقؾي ادػوتي فؾؽراهي تـعؼد: مل.. ؾوشق بـحو اؿتدى أو افصف

 ٓ ادلموم ٕن تصح: مل. . حـػقوً  وادلموم صوؾعقوً  اإلموم ـون ؾؾو اإلظودة، جواز يرى من مع

 خوف صالة تؽون ٓ ( وأن11 افعؽس، بخالف مـػرد اإلموم ؾؽون اإلظودة، جواز يرى

 من فؾخروج إظودهتو تؽون ٓ ( وأن12 فؾحوجي، ؾقفو، احتؿل إكام ادبطل ٕن صدته: أو

فؽريم  مـػردًا. وفو ؿضوؤهو، كدب.. وإٓ اخلالف،  (330)بؼى ا

. شذم فقؾي وتران ٓ» حلديٌ :تعود ٓ افرمع: ؿولابن حجر(: و ظـد وتراً  وفوؿوفه ) 

فؼواين   (2/263)حوصقي ا

 من : ويدخل(2/236)ـوجلؿعي(: ؾػي حتػي ادحتوج  برـعي ؾقفو ابن حجر ؿوفه )واـتػى 

 ؽرهو. ذم -أي دون رـعي-ودوهنو مجعي، تـعؼد ٓ إذ أؿلٓ  ادعودة اجلؿعي من رـعي أدرك

ريو وصوحى افعبوب وابن أيب ذيف وؿول: إكه طوهر ظبورة افشوؾعي واظتؿده زـ -3

ذم ادختك، ؿول ابن ؿويض صفبي ذم ذح ادـفوج: وافتؼققد بؿرة فقس بؿعتؿد، ؾنكه مل 



(53) 

 

فبؾؼقـي أن من شؾَّم من رـعتغ أو أـثر ذم افوتر أؾتى ا (11)

فه أن يصع  -ـوفساويح-وافضحى وكحومهو ممو يؼبل افزيودة ظذ ذفك 

 بقـفام مو صوء، وٓ يـؼطع به إخر ظن إول، وفؽن وصؾفام أحسن.

د ) ئ د اخلرا  (1/123ؿالئ

فو اشتلجر صخٌص آخَر فإلمومي وفو فـوؾؾي ـوفساويح.. مل  (12)

: ٕن ؾوئدهتو من حتصقل ؾضقؾي اجلامظي ٓ حتصل فؾؿستلجر بل (1)حيص

فى . (2)فألجر دطو  (2/410)أشـى ا

                                                                                                                                                  

يؼقد به أحد من ادتؼدمغ، ومل يؼل به من ادتلخرين إٓ إذرظي، ؾودعتؿد ظدم افتؼققد 

د ) .بؿرة أو مرات ئ د اخلرا  (128-1/127ؿالئ

 احلسن أبو افشقخ وؿول ،ـذفك يػعؾفو وـون مرة، وظؼين مخسوً  تعود: ادزين وؿول

ذ اخلطقى . افوؿً خيرج مل مو حك ؽر من تعود: افبؽري فبجرمي ظ  (2/126)حوصقي ا

 كػسه إتعوب مؼوبؾي ذم إجر وفه اإلمومي، ظذ آشتئجور يصح: افغزايل ؿول -1

 (3/77حوصقي ظؿرة ) .معغ وؿً ذم هبو وافؼقوم معغ، موضع إػ بوحلضور

ـبقه: -2  حتى اإلجورة بوب من وكحومهو وافطؾى اإلمومي ظذ اجلومؽقي أن بعضفم طنَّ  ت

 إرصود بوب من هو بل ،ـذفك وفقس افصالة أو إيوم ببعض أخل إذا صقئوً  يستحق ٓ

 وهلذا ،ادعووضي بوب من وؾنهن اإلجورة بخالف ،وادسوحمي اإلحسون ظذ ادبـي وإرزاق

ر ) .بوإلمجوع ادول بقً من إرزاؿه وجيوز ،افؼضوء ظذ إجرة أخذ يؿتـع فؽب ع ا م حوصقي افر

ذ إشـى   (2/410ظ
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ًْ  َؾاَم ﴿ :تعوػ ؿوفه تػسر ذم ورد ؿدؿول ظؿرة:  (13)  َظَؾقِْفمُ  َبَؽ

اَمء َْرُض  افسَّ ْٕ  إرض من مصاله ظؾقه بؽى ..موت إذا ادممن إن ﴾َوا

 من فؾػرض يـتؼل أن تؼتيض افعؾي ههذ ثم ،افسامء من ظؿؾه ومصعد

 افـواؾل أؾراد من يػتتحفو صالة فؽل يـتؼل وأن ،ادتؼدم كػؾه موضع

 (1/199ظؿرة  )حوصقي .وافساويح ـوفضحى

 :افؼرآن من ـتوب اإلتؼون ذم ظؾوم مسوئل تتعؾق بختم افؼرآن (14)

 .(1)ادؽقغ ؿراءة وهي افؼرآن آخر إػ افضحى من افتؽبر يستحى -أ

                                                                 

 بن ظؽرمي شؿعً بزة: أيب ابن ضريق من خزيؿي وابن افشعى ذم افبقفؼي أخرج -1

ز  : ؿول افضحى ًبؾغ ؾؾام ادؽي اهلل ظبد بن إشامظقل ظذ ؿرأت: ؿول شؾقامن  حتى ـَ

 ؾلمرين جموهد ظذ ؿرأت: وؿول بذفك، ؾلمرين ـثر بن اهلل ظبد ظذ ؿرأت ؾنين ختتم،

 ظذ ؿرأ أكه ظبوس ابن بذفك، وأخز ؾلمره ظبوس ابن ظذ ؿرأ أكه جموهد وأخزين بذفك،

 ظن آخر وجه من افبقفؼي أخرجه ثم، موؿوؾوً  أخرجـوه ـذا. بذفك ؾلمره ـعى بن أيب

 ،وصححه مستدرـه ذم احلوـم ادرؾوع أظـي افوجه هذا من وأخرجه، مرؾوظوً  بزة ابن

 .افبزي ظن ـثرة ضرق وفه

 ظـه اكؼطع m افـبي أن ذفك ذم إصل أن افبزي: ظن اهلؿداين افعالء أبو وروى

 ؿول .m افـبي ؾؽز افضحى.. شورة ؾـزفً ربه، حمؿداً  ؿال: ادؼـون ؾؼول افوحي

فؼرآن). ضعف وٓ بصحي ظؾقه حيؽم بنشـود ذفك يرو ومل: ـثر ابن  (1/383 اإلتؼون ذم ظؾوم ا
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ًَ  إن: فؾبزي افشوؾعي إدريس بن حمؿد ؿول  شـي ؾؼدَت  ..افتؽبر ترـ

 تصحقحه يؼتيض وهذا: ـثر بن افدين ظامد احلوؾظ ؿول ،كبقك شـن من

 .فؾحديٌ

 أـؿل إذا رمضون بصوم فؾؼراءة افتشبقه افتؽبر كؽتي: احلؾقؿي وؿول

 يؼف أن وصػته: ؿول ،افسورة ظدة أـؿل إذا يؽز هـو ؾؽذا ،يؽز ظدته

 .(1)أـز اهلل: ويؼول وؿػي شورة ـل بعد

 ـل بغ يؽز: تػسره ذم أصحوبـو من افرازي شؾقم ؿول وـذا

 .بسؽتي بقـفام يػصل بل بوفتؽبر افسورة آخر يصل وٓ ،تؽبرة شورتغ

 ذم افزيودة إػ ذريعي ذفك ذم أن حجتفم افؼراء من يؽز ٓ ومن: ؿول

 .مـه هأك ؾتوهم ظؾقه يداوم بلن افؼرآن

 من أو افضحى أول من هو هل ابتدائه ذم افؼراء اختؾف: افـؼ وذم

 وصؾه وذم آخرهو؟ أو افـوس شورة أول هو هل: اكتفوئه وذم آخرهو؟

                                                                 

 هذه آخر ذم وصػته :ؿول ،افوحي اكؼطوع ٓشتشعور ـون افتؽبر أن :ؽره وذـر -1

 افسورة ابتدأ ثم ،وؿػي وؿف ثم ،أـز اهلل ؿول ثم وؿػي وؿف شورة ختم ـؾام أكه افسور

 وافتصديق احلؿد ..افتؽبر أتبع ثم ،ؿبل من ـز ـام ـز مث ،افؼرآن آخر إػ تؾقفو افتي

فؼرآن ) .وافدظوء m افـبي ظذ وافصالة ظؾوم ا فزهون ذم   (1/473ا
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 هل: أكه وهو أصل ظذ مبـي افؽل ذم واخلالف ،وؿطعه آخرهو أو بلوهلو

 .(1)ٔخرهو أو افسورة ٕول هو

 .(2)أـز واهلل اهلل إٓ فهإ ٓ: وؿقل ،أـز اهلل: ؾؼقل فػظه وذم

 وأبو افسخووي به سح ،وخورجفو افصالة ذم افتؽبر ذم وشواء

 .(3)صومي

                                                                 

 ومن افـوس، أول ؿطعه ..كؼح أمل أو افضحى أول من افتؽبر ابتدأ من أن :احلوصل -1

 ٓ سحيي خموفػي هذا خوفف أحداً  كعؾم ٓ افـوس، آخر ؿطعه ..افضحى آخر ذم به ابتدأ

 من ؿـبل ظن جموهد ابن ظن بؽور ظن ـػويته ذم افعز أبو به اكػرد مو إٓ ،افتلويل حتتؿل

 أبو احلوؾظ ذفك ظذ وتبعه ،وافػوحتي افـوس بغ افتؽبر مع افضحى أول من افتؽبر

فـؼ) .صك بال وهم وهو ظـه، ؾروى افعالء، فؼراءات ذم ا فعؼ ا  (2/423 ا

 وهلل أـز واهلل اهلل إٓ إفه ٓ: )ؾؼوفوا ،احلؿد وهلل :فػظ ذفك ذظ بعضفم وزاد -2

 احلبوب، ابن ظن هوصم أيب بن افواحد ظبد ضوهر أيب ضريق وهذه ،يبسؿؾون ثم ،(احلؿد

 ابن ضريق ومن احلبوب، ابن ظن ادذـور افواحد ظبد ضريق من اهلذيل افؼوشم أبو وذـره

فـؼ) .افبزي ظن أيضوً  ؾرح فؼرا ذم ا فعؼ ءاتا  (2/430 ا

 صوحى افبؽري حمؿد شقديؿول  :(615-1/614) فؾدمقوضي افبؼ ؾضالء إحتوفوذم  -3

 إن :افسورة ذم ؿقل مو ؾقفو يؼول أو ،جفراً  أو رساً  -أي افتؽبر- ذفك يليت وهل :افؽـز

 ،مطؾؼوً  به يِس أن ويـبغي: ؿول ثم، ؟أرس ..رسيي أو ،جفر ..جفريي افصالة ـوكً
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 افعربوض ظن وؽره افطزاين حلديٌ :اخلتم ظؼى افدظوء يسن -ب

 .شمستجوبي دظوة ؾؾه افؼرآن ختم من»: مرؾوظوً  شوريي بن

 افرب ومحد افؼرآن ؿرأ من»: مرؾوظوً  أكس حديٌ من افشعى وذم

 .شمؽوكه اخلر ضؾى ؾؼد ربه واشتغػر m افـبي ظذ وصذ

 حلديٌ :اخلتم ظؼى أخرى ذم يؼع أن اخلتؿي من ؾرغ إذا يسن -ج

 من يرضب افذي ،ادرحتل احلول اهلل إػ إظامل أحى»: وؽره افسمذي

 .شارحتل حلَّ  ـؾام ،آخره إػ افؼرآن أول

 أن: ـعى بن أيب ظن ظبوس ابن ظن حسن بسـد افدارمي وأخرج

 ؿرأ ثم ،احلؿد من اؾتتح ..﴾ُؿْل أَُظوُذ بَِرب  افـَّوسِ ﴿ ؿرأ إذا ـون m افـبي

 .ؿوم ثم ،اخلتؿي بدظوء دظو ثم ،﴾َوُأوَفِئَك ُهُم ادُْْػِؾُحونَ ﴿: إػ افبؼرة من

                                                                                                                                                  

 من أشلفك إين افؾفم: ؿول مـه ؾرغ ؾنذا، هذا بعد افرـوع ؿبل افتي تيافسؽ وتؽون

 من افعامد ابن كؼؾه مو خيوفػه (:به يِس أن ويـبغي) ؿوفه ، ؿول افدمقوضي:اهـ. ؾضؾك

 .افسور بغ بوفتؽبر اجلفر اشتحبوب

 افؼوع وأراد افػوحتي ؿرأ إذا ـون من مـفم ،افصؾوات ذم افتؽبر ظـفم ثبً وافذين

 يؽز ثم شورة ـل إثر يؽز ـون من ومـفم، افسورة ابتدأ ثم وبسؿل ـز افسورة ذم

 من تقِس ومو افػوحتي ؿرأ افثوكقي افرـعي ذم ؿوم ؾنذا، افـوس آخر إػ يـتفي حتى فؾرـوع

 .افبؼرة شورة أول
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 اخلتم ظـد اإلخالص شورة تؽرير من مـع أكه أمحد اإلموم ظن -د

 أهنو ورد مو ؾقه واحلؽؿي: ضفمبع ؿول ،خالؾه ظذ افـوس ظؿل فؽن

 .ختؿي بذفك ؾقحصل افؼرآن ثؾٌ تعدل

 !؟ختؿتون فه فقحصل :أربعوً  تؼرأ أن يـبغي ؾؽون: ؿقل ؾنن

 ؿرأهو افتي إمو ختؿي حصول من يؼغ ظذ يؽون أن ادؼصود: ؿؾـو

 .اكتفى. افسورة بتؽرير ثواهبو حصل افتي وإمو

 من افؼراءة ذم لحص فعؾه مو جز إػ يرجع ذفك وحوصل: ؿؾً

 إـامل ظـد افتؽبر ظذ اخلتم ظـد افتؽبر احلؾقؿي ؿوس وـام ،خؾل

 رمضون تبوعا ظذ اإلخالص شورة تؽرير يؼوس أن ؾقـبغي ..رمضون

فؼرآن)اكتفى  .صوال من بسً ظؾوم ا ؾسقوضي اإلتؼون ذم   .(385-1/383 ف

 هـ4/11/1434وؾضؾه هذه افرشوفي بتوريخ تمَّ بحؿد اهلل 

 بتوريخ ختؿًؾ ،تتؿقاًم فؾػوئدة :قػً ظؾقفو بعض ادسوئلثم أض

 هـ2/1/1436

  اهلل ظذ شقدكو حمؿد وظذ آفه وصحبه وشؾَّم واحلؿد هلل رب افعودغوصذَّ 
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أن صالة إثبات يف 
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 (1)تراويح رشول اهلل ^

احلؿد هلل تعوػ ُمقِِس شبل افعبودة دن شؾؽفو، ومبغ ُضرق افـجوة دن 

ضؾبفو، و افصالة افسالم ظذ شقد إكوم خر افزيي، وظذ آفه وأصحوبه 

 :أمو بعد ..أهل افعؾم وافتؼى وافـفى

 صالة افساويح من ادسوئل افتي ـثرؾنن آختالف ذم ظدد رـعوت 

 ؾقفو افـزاع، واختؾػً بسببفو افؼؾوب، وحدثً افػرؿي، وادسلفي ٓ

افـوس  ٕن إمر من ؿبل ـون حمسوموً، واشتؼر ظؿل :تستدظي ذفك

 .شؾػوً وخؾػوً، ظذ مو ثبً ظن شقدكو  ظؿر 

 

  

                                                                 

افشقخ أمحد  :ضقف احلؾؼيو ،)افساويح( :من ذيط ظـواكههذا افبحٌ مؾخصًو ُأخذ  -1

 .ي، مؽتى افشقخ كوجي بن راصد افعريباخلوج
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 أؿوال ادذاهى إربعي ادعتؿدة

 ذم ظدد رـعوت افساويح

ول ادعتؿد ظـد مجفور ؾؼفوء أهل افسـي أهنو ظؼون رـعي من ؽر افؼ

ومل يـؼص أحد مـفم ظن افعؼين، وظذ ذفك مضً  ،صالة افوتر

وأرضوه إػ  افسـي من ظفد اخلؾقػي افراصد شقدكو ظؿر بن اخلطوب 

 زموكـو هذا.

من إئؿي مـفم اإلموم ابن ظبدافز  وؿد كص أكه ؿول اجلؿفور مجعٌ 

م اخلرر واإلموم ابن ظوبدين وؽرهم، وهو افؼول ادعتؿد ظـد واإلمو

 ادذاهى إربعي.

 افسودة إحـوف:

 رـعي )ؾنهنو ظؼون: هـ(490) ؿول اإلموم صؿس افدين افِسخز

 .(1)شوى افوتر ظـدكو(

                                                                 

 .(2/144ادبسوط ) -1
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بدائع افصـوئع ذم ترتقى "هـ( ذم ـتوبه 587وؿول اإلموم افؽوشوين )

ؾعؼون رـعي ذم ظؼ تسؾقامت ذم مخس )وأمو ؿدرهو:  :(1)"افؼائع

 .تروحيوت، ـل تسؾقؿتغ تروحيي، وهذا ؿول ظومي افعؾامء(

يستحى أن جيتؿع ) :(2)"اهلدايي"ذم  هـ(593وؿول اإلموم ادرؽقـوين )

افـوس ذم صفر رمضون بعد افعشوء ؾقصع هبم إمومفم مخس تروحيوت 

 ـل تروحيي بتسؾقؿتغ(.

 افسودة ادوفؽقي:

افؼح افصغر ظذ أؿرب "هـ( ذم 1201) افعالّمي افدرديرؿول  -1

)وافساويح برمضون وهي ظؼون رـعي بعد صالة افعشوء  :(3)"ادسوفك

 .(يسؾم من ـل رـعتغ ؽر افشػع وافوتر

مـح اجلؾقل ذح "هـ( ذم 1294ؿول افعالّمي حمؿد ظؾقش ) -2

 تسعوً  ..ثم جعؾً.. وهي ثالث وظؼون..) :(4)"خمتك خؾقل

                                                                 

 .(2/274)بدائع افصـوئع   -1

 .(1/75) اهلدايي -2

3- (1/146). 

4- (2/250). 
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وثالثغ رـعي ؽر  ؾصورت بوفشػع وافوتر، وذم بعضفو شتوً  ،وثالثغ

 .(افشػع وافوتر واشتؼر افعؿل ظذ إول

هـ( ذم 386)ت ؿول اإلموم أبو حمؿد ظبداهلل بن أيب زيد افؼراوين -3

وـون افسؾف افصوفح يؼومون ؾقه ذم ادسوجد بعؼين ) :(1)"رشوفته"

ثم صؾوا  ،ن بغ افشػع وافوتر بسالمويػصؾو ،ثم يوترون بثالث ،رـعي

 .(وـل ذفك واشع ،وثالثغ رـعي ؽر افشػع وافوتر بعد ذفك شتوً 

 افسبى ذم افزيودة ظذ افعؼين:

 :(2)"ذحه  دختك خؾقل"هـ( ذم 1101) ؿول افعالمي  حمؿد اخلرر

ؿول افعؾامء: وشبى ذفك أن افرـعوت  [وثالثغ ؾجعؾً شتوً ]ؿوفه: )

تروحيوت ـل تروحيي أربع رـعوت، وـون أهل مؽي  افعؼين مخس

 ،ويصؾون رـعتي افطواف أؾراداً  ،يطوؾون بغ ـل تروحيتغ شبعي أصواط

 .وـوكوا ٓ يػعؾون ذفك بغ افػريضي وافساويح وٓ بغ افساويح وافوتر

ؾلراد أهل ادديـي أن يسوووهم ذم افػضقؾي ؾجعؾوا مؽون ـل أشبوع 

روحيوت وهي شً ظؼة رـعي تضم إػ ؾحصل أربع ت ،تروحيي

                                                                 

 .(62)صـ -1

2- (4/322). 
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ومع رـعوت افشػع وافوتر افثالث تصر  ،وثالثغ افعؼين تصر شتوً 

 .ؿوفه افبسوضي ذم ذح افزدة ،وثالثغ رـعي تسعوً 

 :وؿقل ،ظثامن :وؿقل ،واجلوظل فه شتي وثالثغ ظؿر بن ظبد افعزيز

 (.أؿوال ،معوويي

أن إؿومي افساويح شتوً  (1)"افبقون"وكؼل اإلموم افعؿراين ذم ـتوبه 

 .وثالثغ رـعي هي خمتصي بلهل ادديـي

 افسودة افشوؾعقي:

)مذهبـو أهنو ظؼون  :(2)"ادجؿوع"هـ( ذم 676ؿول اإلموم افـووي )

 .(تسؾقامت رـعي بعؼ

هـ( ذم ـتوبه 926) وؿول صقخ اإلشالم اإلموم زـريو إكصوري

 .يح ظؼون رـعي(: )صالة افساو(3)"حترير تـؼقح افؾبوب"

: (4)"هنويي ادحتوج إػ ذح ادـفوج"هـ( ذم 1004وؿول اإلموم افرمع )

 .)وهي ظؼون رـعي بعؼ تسؾقامت ذم ـل فقؾي من رمضون(

                                                                 

1- (2/278). 

2- (4/32.) 

3- (75). 

4- (2/126). 
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 افسودة احلـوبؾي:

هـ( ظـد ـالمه ظذ افساويح ذم 620ؿول اإلموم ابن ؿدامي ادؼدد )

 -أي أمحد بن حـبل -هلل ا : )وادختور ظـد أيب ظبد(1)"ادغـي"ـتوبه 

 .ؾقفو ظؼون رـعي(

هـ( ذم ـتوبه 968وؿول اإلموم موشى أبو افـجو احلجووي ادؼدد )

 .: )افساويح ظؼون رـعي ذم رمضون((2)"اإلؿـوع فطوفى آكتػوع"

 .(3)(وهي ظؼون رـعي)وؿول افعالمي افبفويت: 

                                                                 

 .(2/604)ادغـي  -1

 .(1/25)اإلؿـوع  -2

 .(1/425) ـشوف افؼـوع -3
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 افدفقل ظذ أن افساويح ظؼون رـعي

افذي  ذفك من حديٌ شقدكو افسوئى بن يزيد اشتـبط افػؼفوء 

  روى أن افـوس ـوكوا يؼومون ذم زمن شقدكو ظؿر بن اخلطوب 

 بعؼين رـعي.

 (1)"معرؾي افسـن وأثور"وؿد أخرجه احلوؾظ افبقفؼي ذم ـتوبه 

ظن يزيد بن خصقػي ظن افسوئى بن يزيد ؿول: ــو كؼوم ذم ) بسـده:

 .(عي وافوترزمون ظؿر بن اخلطوب بعؼين رـ

وافؾػظ فه وابن اجلعد ذم  (2)"شــه افؽزى"ورواه أيضوً افبقفؼي ذم 

ظن يزيد بن خصقػي ظن افسوئى بن يزيد ؿول: ) بسـد آخر: (3)"مسـده"

ذم صفر رمضون بعؼين  ـوكوا يؼومون ظذ ظفد ظؿر بن اخلطوب 

 رـعي، ؿول: وـوكوا يؼرؤون بودئغ، وـوكوا يتوـمون ظذ ظصقفم ذم

 .(من صدة افؼقوم  ظثامن بن ظػونظفد 

                                                                 

1- (2/305). 

2- (2/490.) 

3- (1/413.) 
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واإلموم  (1)وهذا إثر صحقح، وممن كص ظذ ذفك احلوؾظ افعراؿي

)2)وافعالمي مال ظع افؼوري افـووي واحلوؾظ افسقوضي واإلموم افسبؽي  )3). 

 أن افصحوبي ؿد بغَّ  وهذا افصحويب اجلؾقل افسوئى بن يزيد 

 وذفك بجؿع شقدكو ظؿر ـوكوا يصؾون افساويح ظؼين رـعي، 

 ومن بقـفم افسقدة ظوئشي  ،هلم دون أن يـؽر ظؾقه أحد من افصحوبي

 .افتي ـوكً أظؾم افـوس بلحوال افـبي ظؾقه افصالة وافسالم

ومن ادعؾوم أن افصحوبي يعرؾون افعدد افذي صاله افـبي ظؾقه 

فم ٕهنم صؾوهو مع :افصالة وافسالم ذم إيوم افتي خرج إفقفم ؾقفو

ظؾقه افصالة وافسالم، ؾدل هذا ظذ أن افعؼين رـعي هي مو صاله 

 .افـبي ظؾقه افصالة وافسالم

                                                                 

 (.3/716ضرح افتثريى ) -1

 .ذم ذح ادوضل ظن افعالمي افـقؿوي ( تعؾقؼًو كؼالً 2/531)أوجز ادسوفك  -2

ظن حوصقي بغقي  كؼالً  "رجول هذا اإلشـود ـؾفم ثؼوت" وؿول ادحؼق طفر حسن افـقؿوي: -3

 (.2/99إدعي ذم ختريٍ افزيؾعي )
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ؾؼول ظؾقه افصالة  ،ركو بوتبوع شـي اخلؾػوء افراصدينمِ بوإلضوؾي أكـو أُ 

وا ظؾقفو ضُّ ؾعؾقؽم بسـتي وشـي اخلؾػوء افراصدين ادفديغ ظَ » وافسالم:

 .(1)شبوفـواجذ

 :مجع من افعؾامء صحوبي ظذ مو ؾعؾه شقدكو ظؿر وؿد كؼل إمجوع اف

اإلؿـوع ذم مسوئل "ذم ـتوبه   ابن افؼطون افػودؾؼد ؿول اإلموم 

افصحقح ظن أيب بن ـعى من  -أي افعؼون رـعي-وهو ) :"اإلمجوع

 . (2) (ؽر خموفف من افصحوبي

أي شقدكو ظؿر -ومل يـؽر ظؾقه ) :افؽوشوين احلـػي ؿول اإلموم و

 .(3) (أحد، ؾقؽون إمجوظوً  -

وهذا ذم مظـي افشفرة بحرضة ) : افبفويت احلـبعؿول اإلموم و

 .(4)(افصحوبي، ؾؽون إمجوظوً 

 .(5)(وهذا ـوإلمجوع) : ابن ؿدامي احلـبع ؿول اإلمومو

                                                                 
 .(5/44) وافسمذي وؿول: هذا حديٌ صحقح (،4/200) وداودأخرجه أب -1

2- (1/174). 

 .(2/274بدائع افصـوئع ) -3

 .(1/425ـشوف افؼـوع ) -4

 .(2/604ادغـي ) -5
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ومل يثبً ظن شؾف إمي من افصحوبي وافتوبعغ وأتبوظفم بسـد هذا 

 افعؼين. صحقح أهنم صؾوا  افساويح بلؿل من

وإفقك أن بعض أثور افتي تميد وتشفد دو ثبً أن افساويح ذم زمن 

  :ظؿر اخلطوب ـوكً ظؼين رـعي

ظن يزيد بن رومون ؿول:  (1)"ادوضل"( مو أخرجه اإلموم موفك ذم1

ـون افـوس يؼومون ذم زمون ظؿر بن اخلطوب ذم رمضون بثالث )

 (.وظؼين رـعي

ورواه افبقفؼي فؽـه ): (2)"ادجؿوع" ؿول افـووي ظن هذا إثر

 (.مرشل، ؾنن يزيد بن رومون مل يدرك ظؿر

 .(3)(ؾفذا إثر مرشل ؿوي)ؿول افعالمي طػر أمحد افعثامين: 

ظـد ذحه  (4)"أوجز ادسوفك"وؿول افشقخ حمؿد زـريو افؽوكدهؾوي ذم 

درك ؿول افعقـي: مل ي)فألثر افسوبق ذم معرض ـالمه ظذ يزيد ين رومون: 

                                                                 

1- (1/115.) 

2- (4/33.) 

 (.75-7/69إظالء افسـن ) -3

4- (2/531.) 
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 ًُ : فؽـه مميد بوفروايوت افؽثرة افشفرة افتي فو أضؾق ظؿر ؾػقه اكؼطوع، ؿؾ

 .(ظؾقفو افتواتر ادعـوي مل يبعد، ؾال ضر ذم آكؼطوع

ظن داود بن ؿقس ): (1)"مصـػه"افرزاق ذم  ( وروى احلوؾظ ظبد2

وؽره ظن حمؿد بن يوشف ظن افسوئى بن يزيد: أن ظؿر بن اخلطوب 

رمضون ظذ أيب بن ـعى ومتقم افداري ظذ إحدى  مجع افـوس ذم

 . (وظؼين رـعي يؼرؤون بودئغ، ويـكؾون ظـد ؾروع افػجر

 .وهذا إشـود متصل صحقح رجوفه ثؼوت

ظن ظبدافعزيز بن ): (2)"ادصـف"(  وأخرج اإلموم ابن أيب صقبي ذم 3

ن يصع بوفـوس ذم رمضون بودديـي ظؼي أيب بن ـعىقع ؿول: ـون ؾَ رُ 

 .(رـعي ويوتر بثالث

وإشـوده مرشل ) :(3)"إظالء افسـن"ؿول ادحدث افعثامين ذم ـتوبه 

 (.ؿوي

                                                                 

1- (4/260). 

2- (5/224.) 

3- (7/69-75.) 
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ظن وـقع ظن موفك ) :(1)"ادصـف"( وروى اإلموم ابن أيب صقبي ذم 4

يصع هبم  بن أكس ظن حيقى بن شعقد أن ظؿر بن اخلطوب أمر رجالً

 .(ظؼين رـعي

 .(2) (ؿوي وإشـوده مرشل)ؿول افعالمي افعثامين: 

ؾؿجؿوع أثور افسوبؼي تثبً أن صالة افساويح ذم زمن شقدكو ظؿر 

ـوكً ظؼين رـعي، وأن شقدكو ظؿر هو افذي مجعفم  بن اخلطوب 

 ظذ ذفك. 

معروف بشدة متسؽه بوفوارد ظن افـبي ^، وهو  وشقدكو ظؿر 

ر ظذ اخلؾقػي افراصد ادميد ادوؾق، ومل يرد ظن أحد من افصحوبي أكه أكؽ

 .شقدكو ظؿر، وهذا إمجوع من افصحوبي ظذ مواؾؼي شقدكو ظؿر 

                                                                 

1- (5/223). 

 (.75-7/69ـن )إظالء افس -2
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وإفقك بعض أثور افتي وردت ظن شؾف هذه إمي أهنم ـوكوا 

 يصؾون افساويح ظؼين رـعي:

وظن ظطوء بن افسوئى ظن أيب ظبد افرمحن : ظع بن أيب ضوفىأوًٓ: 

يصع بوفـوس  الًدظو ظع افؼراء ذم رمضون ؾلمر مـفم رج)افسؾؿي ؿول: 

 .(1)(يوتر هبم وـون ظع  :ؿول ،ظؼين رـعي

ظن ظؿرو بن ؿقس ظن ابن أيب ) :(2)ابن أيب صقبي "مصـف"وذم 

 .(يصع هبم ذم رمضون ظؼين رـعي أمر رجالً احلسـوء أن ظؾقوً 

ٓبن  (3)"ؾضل صفر رمضون"وجوء ذم : ظبد افرمحن بن أيب بؽرثوكقوً: 

صفدت افـوس ؿبل واؿعي ابن  :ن ظبقد ؿولظن يوكس ب) أيب افدكقو:

إصعٌ وهم ذم صفر رمضون، ؾؽون يممفم ظبدافرمحن بن أيب بؽر 

وشعقد بن أيب احلسن وظؿران افعبدي  -صوحى رشول اهلل ^- 

 ،ؾؽوكوا يصؾون هبم ظؼين رـعي وٓ يؼـتون إٓ ذم افـصف افثوين

 .(وـوكوا خيتؿون افؼرآن مرتغ

                                                                 

 .(2/496افبقفؼي ذم افسـن افؽزى ) -1

2- (2/163). 

3- (2/1293). 
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 : ثوً  أكه ؿول: ابن أيب صقبي (1)"مصـف"ظن ظطوء ذم وجوء : ظطوءثوف

 .(أدرـً افـوس وهم يصؾون ثالثي وظؼين رـعي بوفوتر)

َص ْر تَ ُص رابعوً:  ظن ظبد اهلل ) ابن أيب صقبي: (2)"مصـف"وذم : لؽَ  بن 

بن ؿقس ظن صتر بن صؽل أكه ـون يصع ذم رمضون ظؼين رـعي 

 (.وافوتر

ظن كوؾع بن ) ابن أيب صقبي: (3)"مصـف"وذم : يؽَ قْ ؾَ ابن أيب مُ خومسوً: 

ـون بن أيب مؾقؽي يصع بـو ذم رمضون ظؼين رـعي ويؼرأ  :ظؿر ؿول

 .(ذم رـعي -أي ؾوضر-بحؿد ادالئؽي 

 : افسـن "وجوء ظن شويد بن ؽػؾي ذم : ؾيػَ شويد بن ؽَ شودشوً

أن  أبو اخلصقى ؿول: ـون يممـو شويد بن ؽػؾي ذم ) فؾبقفؼي: (4)"افؽزى

 .(رمضون ؾقصع مخس تروحيوت ظؼين رـعي

                                                                 

1- (2/163). 

2- (2/163). 

3- (2/163). 

4- (2/496). 
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ظن شعقد بن : )ابن أيب صقبي (1)"مصـف"وذم : ظع بن ربقعيشوبعوً: 

ظبقد أن ظع بن ربقعي ـون يصع هبم ذم رمضون مخس تروحيوت ويوتر 

 .(بثالث

بَ ثومـوً:  أن أبو افبخسي : )يب صقبيابن أ (2)"مصـف"وذم : يخَس أبو اف

 .(ـون يصع مخس تروحيوت ذم رمضون ويوتر بثالث

 : ظن وؿوء ) ابن أيب صقبي: (3)"مصـف"ؾػي : شعقد بن جبرتوشعوً

ـون شعقد بن جبر يممـو ذم رمضون ؾقصع بـو ظؼين فقؾي شً  :ؿول

ؾنذا ـون افعؼ أخر اظتؽف ذم ادسجد وصذ بـو شبع  ،تروحيوت

 .(تروحيوت

: ابن أيب صقبي (4)"مصـف"وروي ذم : افرمحن بن إشود ظبدظوذاً: 

افرمحن بن إشود يصع بـو ذم رمضون أربعغ رـعي ويوتر  أن ظبد)

 .(بسبع

                                                                 

1- (2/163). 

2- (2/163). 

3- (2/164). 

4- (2/163). 



(82) 

 

 بوضوح أهنم مل بغ  وهـوك آثور ـثرة أخرى ظن افسؾف افصوفح تُ 

يؽوكوا يصؾون افساويح أؿل من ظؼين رـعي، بل ورد ظن بعضفم 

 ظذ ذفك. افزيودة

  وهلل در افؼوئل:

 وـل خر ذم اتبوع من شؾف
 

 وـل ذ ذم ابتداع من خؾف 
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 صبفوت واظساضوت

وافرد ظؾقفو  بعدم شـقي افعؼين رـعي ذم صالة افساويح افؼوئؾغ

 ودحضفو و إبطوهلو 

افذي  اشتـبط افبعض من حديٌ افسقدة ظوئشي افشبفي إوػ: 

ظن أيب شؾؿي بن ظبد افرمحن: أكه شلل  (1)أخرجه افبخوري ومسؾم

: ـقف ـوكً صالة رشول اهلل ^ ذم رمضون؟ ؾؼوفً: )مو ظوئشي 

ـون رشول اهلل ^، يزيد ذم رمضون وٓ ذم ؽره ظذ إحدى ظؼة 

 رـعي( احلديٌ.

اشتـبطوا مـه أن افسـي ذم صالة افساويح أن تمدى بلحد ظؼ رـعي، 

بل ؿول ، فـبوي وخالف إؾضلوأن افزيودة خالف افسـي واهلدي ا

بعدم جواز افزيودة ظذ إحدى ظؼة رـعي، وؾوظل ذفك متبع  :بعضفم

 ٕكه خيوفف ؾعل افـبي ظؾقه افصالة وافسالم. :هلواه مبتدع

أمو من يؼول بعدم جواز افزيودة ظذ إحدى ظؼة رـعي،  :دحضفو

كه ـام مر وؾوظل ذفك متبع هلواه مبتدع، ؾال ظزة برأيه إذ هو بوضل: ٕ
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زادوا ظذ اإلحدى ظؼة  معـو من أن افصحوبي و افسؾف افصوفح 

ويستحقل  ،رـعي، واتػؼً أؿوال ادذاهى إربعي ادعتؿدة ظذ افزيودة

أن يسك افسؾف ـؾفم افسـي ويػعؾوا خالؾفو، ؾعذ ذفك ـقف يرمي 

 أمثول همٓء بوٓبتداع؟!

د ظؼ رـعي، وأن بلن صالة افساويح تمدى بلح :و أمو من ؿول

ؾـجقى ظذ  ،افزيودة خالف افسـي واهلدي افـبوي وخالف إؾضل

 ذفك:

بلكه ؿد ظؾؿـو ممو شبق أن مجفور افػؼفوء ؿد اتػؼوا ظذ أهنو ظؼون 

رـعي ومل  يؼوفوا بلؿل من ذفك، وهذا يعـي أهنم مل يروا ذم حديٌ 

ؾفاًم راجحوً  افسقدة ظوئشي كصوً سحيوً ذم ظدد رـعوت افساويح بل وٓ

مع أكه مل خيف ظؾقفم هذا احلديٌ وهم أئؿي احلديٌ  ،يشر إػ ذفك

ٓ بلن هذا احلديٌ  :وافػؼه وإصول وحػوظ افؽتوب وافسـي، بل ؿوفوا

 بصالة افساويح، وٓ يدل ظؾقه، ٕمور مـفو: تعؾق فه

أن افـبي ظؾقه افصالة وافسالم ـون جيتفد ذم رمضون مو ٓ جيتفد  -1

ره، وجيتفد ذم افعؼ إواخر من بؼقي افشفر، ؾؼد روى اإلموم ذم ؽ
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ـون ) ؿوفً: من حديٌ افسقدة ظوئشي  (1)"صحقحه"مسؾم ذم 

وظـفو (، رشول اهلل ^ جيتفد ذم افعؼ إواخر مو ٓ جيتفد ذم ؽره

ـون افـبي ^ إذا دخل افعؼ صد مئزره وأحقو فقؾه وأيؼظ ) ؿوفً: 

 .(2)أخرجه افبخوري( أهؾه

ووردت أحوديٌ أخرى تدل ظذ اجتفوده ظؾقه افصالة افسالم، ؾنذا 

ـون إمر ـذفك ؾال يتصور أن يؽون افـبي ^ ذم صالته فؾساويح 

مؼتكاً ظذ مو ـون يصؾقه ذم ؽر رمضون، بل روى افبقفؼي 

ـون إذا دخل صفر رمضون صد ) ظن ظوئشي مرؾوظوً: (3)"افشعى"ذم

 وإشـوده حسن.( تى يـسؾخمئزره ثم مل يلت ؾراصه ح

وهذا يدل ظذ ـثرة صالته ظؾقه افصالة وافسالم ذم رمضون، 

 وزيودته ظذ افؼدر ادعتود ذم بؼقي أيوم افسـي.
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2- (2/711). 

3- (3/310). 
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إظالء "ويعؾق افعالمي ادحدث افشقخ طػر أمحد افعثامين ذم ـتوبه

ظذ مو شبق ؾقؼول: )وهذه إحوديٌ وإن مل تبغ فـو ساحي  (1)"افسـن

ون ؿدر صالته ظؾقه افصالة وافسالم ذم رمضون شوى افتفجد؟ أكه ـم ـ

 .وفؽـفو تػقد أن صالته ذم فقويل رمضون ـوكً أزيد من صالته ذم ؽرهو(

ؾنذا ثبً أكه ظؾقه افصالة وافسالم ـون جيتفد ذم رمضون وخصوصوً 

ذم افعؼ إواخر مو ٓ جيتفد ذم ؽره، ؾؽقف يؼول أكه ^ مو ـون يزيد 

ٓ ذم ؽره ظذ إحدى ظؼة رـعي؟! وذم افوؿً كػسه هو ذم رمضون و

^ ـون حيٌ أصحوبه ظذ اجلد وآجتفود ذم صتى أكواع افطوظوت ذم 

رمضون ومـفو صالة افساويح، ويستحقل أن حيٌ افـبي ^ ظذ ضوظي 

 وٓ يؽون أول من يػعؾفو.

وممو يميد أكه حديٌ افسقدة ظوئشي ٓ تعؾق فه بوفساويح هو أن  -2

ـون من افطبؼي افوشطى من  -افرمحن وهو أبو شؾؿي  بن ظبد-فسوئل ا

ظذ افعؼين رـعي  ، وافتوبعون ؿد رأوا اجتامع افصحوبي (2)افتوبعغ

                                                                 

1- (7/69-75). 

بسـي. اكظر هتذيى  أي ؿبل اشتشفود شقدكو ظؿر فؾفجرة  22وفد ظذ أؿل تؼدير شـي  -2

 .(33/375) افؽامل
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من دون كؽر، وٓ يؿؽن أن َيتصور افتوبعي أن افصحويب ؿد خيوفف 

 .افسـي ذم أمر ظوم جيتؿع ظؾقه افصحوبي ـؾفم

أن مو رأى ظؾقه افصحوبي من ؾؿن هذا يـطبع ذم كػس افتوبعي 

افعؼين رـعي ذم صالة افساويح هي افسـي ادتوارثي وهو يغـي ظن ـل 

ظام خػي ظـه وهو  دفقل، ؾؾذا ترى أن أبو شؾؿي شلل افسقدة ظوئشي 

 صالته ^ بوفؾقل ذم بقته.

وممو يميد أن افسوئل ٓ يسلل ظن افساويح هو أن افسمال كػسه ٓ 

أكه يستػِس ظن صالة افـبي ظؾقه افصالة  يدل دٓفي واضحي ظذ

وافسالم فؾساويح أو ؽرهو، ؾفو يسلل ظن صالته ^ ذم رمضون دون 

أجوبً  أن حيدد أهي تراويح أم وتر، ؾسى أن افسقدة ظوئشي 

...( مو ـون رشول اهلل ^ يزيد ذم رمضون وٓ ذم ؽره: )افسوئل بؼوهلو

 .احلديٌ

^ يصع هذه افصالة ذم رمضون وذم  أن افرشول تبغ  ؾفذه اإلجوبي 

ؽر رمضون أيضوً وبوفعدد كػسه، وهذا يعـي أهنو صالة ؽر خمتصي 

برمضون، ومن ادعؾوم أن افساويح صالة خمصوصي برمضون، وهبذا ؾال 
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يؿؽن أن حيؿل حديٌ افسقدة ظوئشي ظذ افساويح، ؾوحلديٌ ٓ تعؾق 

ال هو يـػي افزيودة ذم رـعوت فه بصالة افساويح ٓ كػقوً وٓ إثبوتوً، ؾ

 واهلل أظؾم. ،افساويح وٓ هو يثبً ظدداً معقـوً من افرـعوت

تعـي ذم هذا احلديٌ  فو ـوكً أم ادممـغ افسقدة ظوئشي  -3

صالهتم افساويح ظؼين  صالة افساويح ٕكؽرت ظذ افصحوبي 

ٕي رـعي دخوفػتفم ؾعل افرشول ^، ويستبعد أهنو ٓ تـؽر اخلطل 

خوصي وأهنو أم ادممـغ افػؼقفي افعودي، وفو أكؽرت ذفك  ،شبى ـون

 . ٕهنو ظوست خالؾي شقدكو ظؿر بن اخلطوب  :فـؼل إفقـو

ؾنذا تبغ ممو شبق أن احلديٌ ٓ تعؾق فه بصالة افساويح، ؾلي صالة 

 !؟ـوكً تريد افسقدة ظوئشي 

أكه ـون  ^ه ؾؼد صح ظـ،  ^يراد هبذا احلديٌ صالة وتر افـبي

 يوتر بنحدى ظؼة رـعي.

اإلموم مسؾم من  (1)"صحقح"وممو يمـد أن ادراد هو افوتر مو جوء ذم 

حديٌ شعد بن هشوم أكه أتى ابن ظبوس ؾسلفه ظن وتر رشول اهلل ^؟ 
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أٓ أدفك ظذ أظؾم أهل إرض بوتر رشول اهلل ^؟ )ؾؼول ابن ظبوس: 

 ..و ؾوشلهلو.هِت لْ ظوئشي ؾَ  :ؿول من؟ ؿول

 ًُ  ،أكبئقـي ظن ؿقوم رشول اهلل ^ ثم ؿول شعد بن هشوم: ؾؼؾ

ؾنن اهلل ظز وجل  :ؿوفً ،بذ :أفسً تؼرأ يو أهيو ادزمل؟ ؿؾً :ؾؼوفً

 اؾسض ؿقوم افؾقل ذم أول هذه افسورة ؾؼوم كبي اهلل ^ وأصحوبه حوًٓ 

 ذم افسامء حتى أكزل اهلل ذم آخر هذه وأمسك اهلل خومتتفو اثـي ظؼ صفراً 

 بعد ؾريضي. افسورة افتخػقف ؾصور ؿقوم افؾقل تطوظوً 

ؿول: ؿؾً: يو أم ادممـغ، أكبئقـي ظن وتر رشول اهلل ^؟ ؾؼوفً: 

ــو كعد فه شواـه وضفوره، ؾقبعثه اهلل مو صوء أن يبعثه من افؾقل ؾقتسوك 

ويتوضل ويصع تسع رـعوت ٓ جيؾس ؾقفو إٓ ذم افثومـي ؾقذـر اهلل 

ثم يـفض وٓ يسؾم ثم يؼوم ؾقصع افتوشعي ثم يؼعد وحيؿده ويدظوه 

يسؿعـو ثم يصع رـعتغ بعد  ؾقذـر اهلل وحيؿده ويدظوه ثم يسؾم تسؾقامً 

كبي اهلل  ؾؾام شنَّ  ،مو يسؾم وهو ؿوظد ؾتؾك إحدى ظؼة رـعي يو بـي

^ وأخذه افؾحم أوتر بسبع وصـع ذم افرـعتغ مثل صـعقه إول 
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ؾوكطؾؼً إػ ابن ظبوس ؾحدثته بحديثفو،  :لؾتؾك تسع يو بـي... ؿو

 .(ؾؼول: صدؿً

  ظدة كؼوط مفؿي، مـفو:بغ  وهذا احلديٌ يُ 

أوًٓ: أن صالة ؿقوم افؾقل خيتؾف ظن صالة افوتر، ؾوفسوئل ؿد شلل 

افسقدة ظوئشي ظن أمرين: افؼقوم وافوتر، وفو ـوكو أمراً واحداً ٕجوبته 

وفؽن ترى أن افسقدة ظوئشي  بلن افسمال تؽرار، افسقدة ظوئشي 

ؿد أجوبته بجواب آخر يدل وبؽل وضوح ظذ آختالف بغ  

افؼقوم وافوتر، ؾؿن آختالؾوت أن افؼقوم ـام ذم احلديٌ فقس فه ظدد 

حمدد من افرـعوت، بخالف افوتر ؾؼد حدد احلديٌ ظدداً معقـوً، وهو 

 اإلحدى ظؼة رـعي.

ذم  ي ذم حديٌ افسقدة ظوئشي ثوكقوً: أن هذا احلديٌ يبغ مو خػ

اإلحدى ظؼة رـعي، ؾػي هذا احلديٌ ؿد سحً بلن اإلحدى ظؼة 

 رـعي هي صالة افوتر. 

ذح  ذم وؿد كص ظذ أن ادراد من احلديٌ هو افوتر اإلموم افدمري

 [وأـثره: إحدى ظؼة]) :ظـد ذح ـتوب افوترؿول ادـفوج حقٌ 
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ذم رمضون وٓ ذم ؽره ظذ إحدى مو زاد رشول اهلل ^ : فؼول ظوئشي

 .(1)(ظؼة رـعي

: ذم ذح ادـفوج ظـد ذح ـتوب افوتروؿول اإلموم ابن ادؾؼن 

ٓختالف افروايي ظن  [وأـثره إحدى ظؼة وؿقل: ثالث ظؼة])

 .(2)(ظوئشي ذم ذفك

مو ـون يزيد ]: وأمو ؿول ظوئشي أيت) :افؼسطالين وؿول اإلموم 

ؾحؿؾه أصحوبـو ظذ  [ره ظذ إحدى ظؼة رـعيذم رمضون وٓ ذم ؽ

ذم موضئه ذم  ب هذا احلديٌ اإلموم موفك هذا وؿد بوَّ  ،(3)(افوتر

 .(4)بوب افوتر
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مجع افـوس ذم افساويح ظذ  ورد أن شقدكو ظؿر افشبفي افثوكقي: 

ظؼين رـعي ـام ذم روايي، وظذ إحدى ظؼة ـام ذم روايي أخرى، 

مر ـون ؾقه شعي ذم ظفد افػوروق، ومل يؽن مؼتكاً وهذا يعـي أن إ

 ظذ افعؼين ؾؼط.

بلن راوي أثر شقدكو ظؿر من أكه مجع افـوس ظذ إحدى ظؼة  :وؿقل

 ،رـعي أوثق من راوي إثر أخر وهو مجعه افـوس ظذ افعؼين رـعي

بلهنو  :وهـوك أيضوً من مل يسّؾم بروايي افعؼين ظن شقدكو ظؿر بل ؿول

 ػي.ضعق

 :ورد ظن شقدكو ظؿر روايتون اجلواب:

 .َجـْؿعه افـوس ظذ ظؼين رـعي :إوػ

 .ظذ إحدى ظؼة رـعي :وافثوكقي

ظن يزيد بن خصقػي  (1)"شــه"مو أخرج اإلموم افبقفؼي ذم  :ؾوٕوػ

ـوكوا يؼومون ظذ ظفد ظؿر بن اخلطوب ^ ) :ظن افسوئى بن يزيد ؿول
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وـوكوا  ،ول: وـوكوا يؼرؤون بودئغذم صفر رمضون بعؼين رـعي، ؿ

 .(من صدة افؼقوم ون ظذ ظصقفم ذم ظفد ظثامن بن ظػون ميتوـ

ظن حمؿد بن يوشف ظن  (1)"موضئه"مو رواه اإلموم موفك ذم  :وافثوكقي

أمر ظؿر بن اخلطوب أيب بن ـعى ومتقم ) افسوئى بن يزيد أكه ؿول:

ن افؼورئ يؼرأ بودئغ، افداري أن يؼومو فؾـوس بنحدى ظؼة رـعي، وـو

 .(حتى ــو كعتؿد ظذ افعصو من ضول افؼقوم

ومن افواضح أن بغ إثرين تعورضوً ذم افظوهر، ومن ادؿؽن اجلؿع 

بقـفام بلن شقدكو ظؿر جعل إمر ؾقه شعي من جفي ظدد افرـعوت ؾتورة 

 .يصؾون ظؼين وتورة إحدى ظؼة

إثران ذم درجي واحدة من  اًم فو ـونوفؽن هذا اجلؿع ؿد يؽون مسؾَّ 

أثر  -أثر اإلحدى ظؼة رـعي-افصحي، فؽن ذم افواؿع أن إثر افثوين 

 .ف ؾقه ظذ حمؿد بن يوشفختؾِ مضطرب ادتن، اُ 

، وحيقى افؼطون ظـد ابن أيب صقبي، وظبد "ادوضل"ؾروى ظـه موفك ذم

 .(إحدى ظؼة رـعي) افعزيز بن حمؿد ظـد شعقد بن مـصور هؽذا
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من ضريق حمؿد بن إشحوق ظن  "ؿقوم افؾقل"حمؿد بن كك ذم  ورواه

 .(ثالث ظؼة) حمؿد بن يوشف ؾؼول:

بنحدى ) ورواه ظبد افرزاق من وجه آخر ظن حمؿد بن يوشف ؾؼول:

 .(1)"افػتح"ؿوفه احلوؾظ ذم ،(وظؼين

 .وهذا اختالف يسؼط آحتجوج بوٕثر

إحدى وظؼون،  ؿول ابن ظبد افز: روى ؽر موفك ذم هذا احلديٌ

وهو افصحقح، وٓ أظؾم أحداً ؿول ؾقه إحدى ظؼة إٓ موفؽوً، إػ أن 

افتعؾقق " وهم، ـذا ذم( إحدى ظؼة) ؿول: إؽؾى ظـدي أن ؿوفه:

 .(2)"ادوضل ذح"كؼالً ظن افزرؿوين ذم  "احلسن

 ًُ دتوبعي اثـغ فه ذم ذفك  :مل هيم ؾقه موفك): -أي افشقخ افعثامين- ؿؾ

د بن يوشف، بل افوهم ظـدي ؾقه من حمؿد بن يوشف، ؾنكه ظن حمؿ

ثالث )، وتورة: (إحدى ظؼة)، ومرة: (إحدى وظؼين)ؿول مرة: 

، واجلؿع بقـفو بوحلؿل ظذ اختالف إحوال وكحوه ـام ؿوفه (ظؼة

                                                                 

1- (4/219). 

2- (2/52.) 
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احلوؾظ وؽره بعقد مستغـى ظـه، ؾنن ادخرج واحد، ؾؽقف يصح محؾه 

 !ظذ اختالف إحوال؟

ـوكوا )وظ مو رواه يزيد ابن خصقػي ظن افسوئى بن يزيد ؿول: وادحػ

ذم صفر رمضون بعؼين  يؼومون ظذ ظفد ظؿر بن اخلطوب 

ـام ذـركوه ذم ادتن، أخرجه افبقفؼي وشـده صحقح، وظزاه  ،(رـعي

 ؾنن فه صواهد ـثرة صحقحي.، إػ موفك أيضوً  (1)"افػتح" احلوؾظ ذم

ـون افـوس يؼومون ذم ) أكه ؿول:روى موفك ظن يزيد بن رومون 

أي مع -( زمون ظؿر بن اخلطوب ذم رمضون بثالث وظؼين رـعي

 ي.وإشـوده مرشل ؿو -افوتر

أن ظؿر بن اخلطوب أمر رجالً يصع هبم ) وظن حيقى بن شعقد:

 .و إشـوده مرشل ؿوي (ظؼين رـعي

ـون أيب بن ـعى يصع بوفـوس ذم ) وظن ظبد افعزيز بن رؾقع ؿول:

 .وإشـوده مرشل ؿوي (ضون بودديـي ظؼين رـعي ويوتر بثالثرم

                                                                 

1- (4/219.) 
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ؾراويي يزيد بن خصقػي ظن افسوئى بن يزيد أؿوى وأوػ وأرجح من 

روايي حمؿد بن يوشف ظـه، ؾنن يزيد مل خيتؾف ظؾقه ؾقام رواه بخالف 

 .(1)( اهـحمؿد بن يوشف ؾؼد اختؾػً ظؾقه اختالؾوً صديداً 

بسجقح روايي اإلحدى ظؼة ظن  :يؼولوبام تؼدم تعؾم أن ؿول من 

أوثق من راوي افعؼين  (حمؿد بن يوشف) ٕن راويه وهو :شقدكو ظؿر

 ، ممو شبق تعؾم أن هذا ؿول مردود.(يزيد بن خصقػي) وهو

ومن احتٍ بلن روايي افعؼين ظن شقدكو ظؿر ؿد ضعػفو اإلموم 

 ُروي ظن ظؿر وظع) :-بعد حديٌ افساويح-افسمذي حقٌ ؿول 

 ؾنن اإلموم افسمذي اشتخدم ـؾؿي ،(وؽرمهو من أصحوب افـبي ^

وهي ـؾؿي تػقد افتضعقف، ؾنكه ـذفك مردود، ؾنن اإلموم ابن  (ُروي)

ؿد أصور إػ أن صقغي افتؿريض هذه تستخدم ذم احلديٌ  (2)افصالح

افصحقح ـام هو معروف ذم ظؾم مصطؾح احلديٌ، وحديٌ افعؼين 

 افواضح. مـفو ـام ثبً بوفدفقل

                                                                 

 .(75-7/69إظالء افسـن ) -1

 .(18)مؼدمي ابن افصالح  -2
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أن مو رواه يزيد ين خصقػي ظن افسوئى بن يزيد ؿول:  افشبفي افثوفثي:

ذم صفر رمضون  ـوكوا يؼومون ظذ ظفد ظؿر بن اخلطوب )

ضعػه اإلموم هو أثر ضعقف إذ أن يزيد بن خصقػي ؿد  (بعؼين رـعي

افذهبي ذم ـتوبه  وهلذا أورده اإلموم (،مـؽر احلديٌ)أمحد بؼوفه أكه 

ٕن اإلموم افذهبي يذـر ذم ـتوبه هذا من تؽؾم ؾقه من  :"نادقزا"

 افرواة.

أوًٓ: اإلموم أمحد وبعض ادتؼدمغ يطؾؼون ادـؽر ظذ من تػرد  دؾعفو:

من افثؼوت بلحوديٌ مل يشورـفم ؾقفو ؽرهم، ـام ؿول احلوؾظ ابن حجر 

ؼرر ذم ظؾم ومن اد ،(1))إن أمحد وؽره يطؾؼون ادـوـر ظذ إؾراد ادطؾؼي(

 مصطؾح احلديٌ أن تػرد افراوي افثؼي ٓ يؼدح ؾقه.

وافدفقل  ،ؾؼول اإلموم أمحد ذم افراوي مـؽر احلديٌ ٓ يـوذم ـوكه ثؼي

ؾؼد ؿول ؾقه اإلموم حيقى  ،ظذ ذفك توثقق اجلفوبذة من أئؿي احلديٌ فه

 :، وؿول اإلموم أبو حوتم واإلموم افـسوئي(ثؼي حجي) :بن معغ ؾقه

 .(كوشؽوً ـثر احلديٌ ثبتوً  ـون ظوبداً )، و ؿول اإلموم ابن شعد: (يثؼ)

                                                                 

 .(2/118)ؾتح افبوري  -1
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ؾنن اإلموم  ،"ادقزان"ثوكقوً: و أمو إيراد اإلموم افذهبي ٓبن خصقػي ذم 

من  حوؾظوً  ـل من تؽؾم ؾقه وفو ـون ثؼي ثبتوً  "مقزاكه"افذهبي يورد ذم 

ثر ـام كبه أئؿي افدين وافعؾم فؾذود ظـه، أو ٕن افؽالم ؾقفم ؽر مم

اإلموم افذهبي ظذ ذفك بؼوفه: )وؾقه خؾق من افثؼوت ذـرهتم فؾذب 

 .ظـفم أو ٕن افؽالم ؽر ممثر ؾقفم ضعػوً(

ؾفذه إذن دظوى بوضؾي تدل ظذ ظدم ادعرؾي بعؾم افرجول 

 وبوصطالحوت ظؾامء هذا افشلن.

ظن  "صحقحه"آشتدٓل بام رواه ابن خزيؿي ذم  افشبفي افرابعي:

صذ بـو رشول اهلل ^ ذم )بن جوريي ظن جوبر بن ظبد اهلل ؿول:  ظقسى

رمضون ثامن رـعوت وافوتر، ؾؾام ـون من افؼوبؾي اجتؿعـو ذم ادسجد 

ورجوكو أن خيرج إفقـو، ؾؾم كزل ذم ادسجد حتى أصبحـو، ؾدخؾـو ظذ 

رشول اهلل ^، ؾؼؾـو فه: يو رشول اهلل، رجوكو أن خترج إفقـو ؾتصع بـو، 

 (.شـرهً أن يؽتى ظؾقؽم افوتر»ل: ؾؼو
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و اإلموم ابن  (1)هذا احلديٌ أخرجه اإلموم ابن خزيؿي اجلواب:

واإلموم  (3)"مسـده"، و اإلموم أبو يعذ ذم "صحقحقفام"ذم   (2)حبون

، و اإلموم حمؿد بن كك (5)"وافصغر (4)معجؿقه إوشط"افطزاين ذم 

 .(6)"صالة افوتر"ادروزي ذم 

، ؿول ؾقه اإلموم ظقسى بن جوريي إكصورياحلديٌ ظذ ومدار هذا 

روى ظـه يعؼوب افؼؿي، ٓ كعؾم أحداً روى ظـه ؽره، ) ابن معغ:

ظـده أحوديٌ مـوـر، حيدث ظـه ) وؿول أيضوً: .(7)(وحديثه فقس بذاك

 .(8)(افؼؿي وظـبسي ؿويض افري

يٌ: وؿول اإلموم ابن ظدي ذم ترمجته فؾرجل بعد أن ذـر هذا احلد

 .(9)(أحوديثه ؽر حمػوطي)

                                                                 
1- (2/138). 

2- (6/169). 

3- (3/336). 

 4- (8/426). 

5- (2/127). 

6- (1/274.) 

 (.4/365توريخ ابن معغ براويي افدوري ) -7

 (.4/369ادصدر كػسه ) -8

 (.5/249 افضعػوء )افؽومل ذم -9
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 .(2)"افضعػوء"وافعؼقع ذم  (1)وذـره افسوجي

مو )وؿول ذم موضع آخر:  (.مـؽر احلديٌ)وؿول اإلموم أبو داود: 

 .(3)(أظرؾه، روى مـوـر

ظقسى بن جوريي يروي ظـه يعؼوب افؼؿي، )ؿول اإلموم افـسوئي: 

 .(5)(مسوك)وجوء ظـه:  .(4)(مـؽر

 ثم كؼل ـالم ابن معغ افسوبق. .(6)(خمتؾف ؾقه)ذهبي: وؿول اإلموم اف

 .(7)(ؾقه فغ)وؿول احلوؾظ ابن حجر: 

ٓ )وؿول اإلموم أبو زرظي:  ،(8)"افثؼوت"وذـره اإلموم ابن حبون ذم 

 .(9)(بلس به

                                                                 

 (.8/186هتذيى افتفذيى ) -1

 (.3/383افضعػوء ) -2

 (.8/186هتذيى افتفذيى ) -3

 (.423رؿم ) (1/76) افضعػوء وادسوـغ فإلموم افـسوئي -4

 (.3/311مقزان آظتدال ) -5

 (.4368( رؿم )2/109افؽوصف ) -6

 (.438افتؼريى ) -7

 (.5/214افثؼوت ٓبن حبون ) -8

 (.8/186يى افتفذيى )هتذ -9
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 .ؾتحّصل ممو شبق أن إـثر ظذ أن ظقسى بن جوريي ضعقف

توثقق ابن حبون من  وأمو توثقق اإلموم ابن حبون فه ؾؿعؾوم مو ذم

تسوهل إذا مو ؿورن هبذه إؿوال من افتجريح، وأمو توثقق اإلموم أيب 

زرظي ؾوحلول أكه مؼوبل بجرح مػِس، ؾقه زيودة ظؾم ودرايي بوفرجل، 

 ؾوجلرح هـو مؼدم ظذ افتعديل.

ظـد  -وؽره من إحوديٌ-وؿد ذـر اإلموم ابن ظدي هذا احلديٌ 

وأحوديثه ؽر )يي ظقسى بن جوريي، ثم ؿول: آشتشفود ظذ كؽورة روا

. وبقون ذفك أن إحوديٌ افواردة ذم صالة افـبي ^ افساويح (حمػوطي

مل تبغ ظدد  -مع ـثرهتو وتعدد افروايوت ؾقفو- بوفصحوبي 

افرـعوت، ؾجوءت روايي ظقسى بن جوريي خموفػي فتؾك افروايوت، وهذا 

 واضح دن فه أدكى اضالع.

ٕهنو ٓ تعورض بؼقي افروايوت بل تبغ  :و زيودة يمخذ هبووإن ؿقل بلهن

جمؿؾفو وتوضح ؽومضفو، كؼول: هذه افروايي ؿد ظورضً مو اجتؿع 

من أن صالة افساويح ظؼون  ظؾقه افصحوبي ذم ظفد شقدكو ظؿر 

ٓ دمتؿع أمتي ظذ »رـعي، وافـبي ظؾقه افصالة وافسالم يؼول: 
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أن  ل اهلل ^؟! ؾحوصوهم إذن ؾؽقف بلصحوب رشو ،شضالفي

 جيتؿعوا ظذ أمر ؾقه خموفػي سحيي هلدي افـبي ظؾقه افصالة وافسالم.

وظقسى بن جوريي ؿد أتى بام خيوفف ؾقه افثؼوت، ومل يوجد من افرواة 

، بل وجدكو همن يتوبعه ذم روايته هذه، وٓ وجدكو خلزه صواهد تؼوي

يشفد فه ويدؾع ظـه  خالف ذفك، ٓ يؼول أن حديٌ افسقدة ظوئشي 

 .افتػرد، إذ ـام شبق افبقون بلكه خورج حمل افبحٌ

ؾؾتػرد افرجل وخموفػته فؾثؼوت ثبتً ذم حؼه افـؽورة، وخموفػته هذه 

وذفك بسبى  ،تستوجى ظدم صالحقي هذا احلديٌ فالحتجوج به

وذم افوؿً كػسه خموفػته فغره، وفذا ترى  ،اكػراده بام ٓ حيتؿؾه حوفه

وؿد ؿول ذم مؼدمي ـتوبه افتؼريى  (،ؾقه فغ)ن حجر يؼول ظـه: احلوؾظ اب

: من فقس فه من -من مراتى اجلرح وافتعديل-افسودشي ) مو كصه:

احلديٌ إٓ افؼؾقل، ومل يثبً ؾقه مو يسك حديثه من أجؾه، وإفقه اإلصورة 

 .(1)(بؾػظ: مؼبول، حقٌ يتوبع، وإٓ ؾؾغ احلديٌ

 ديٌ أو حسـّه بؿجرد إيراده فه ذموٓ يؼول أن احلوؾظ صحح احل

شوـتوً ظـه، وذفك جريوً ظذ خطته ذم افؽتوب من أكه يورد من  "افػتح"

                                                                 

 (.74افتؼريى ) -1
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إخبور افصحقح أو احلسن وإن أورد ؽرمهو كبه ظؾقه. كؼول: هذا مدؾوع 

بام طفر ؿبل ؿؾقل من تضعقف احلوؾظ كػسه هلذا افراوي، وممو يميد حؽؿه 

 ه وكؽورة حديثه هذا.ظذ افرجل مو ؿد ظرؾً خموفػت

وفو ـون احلوؾظ ممن يصحح هذا احلديٌ أو حيسـه ٓشتدل به ذم 

ـالمه ظذ ظدد رـعوت افساويح وفؽون كصوً راؾعوً فؾـزاع، وفؽن تراه 

 !ـون يستدل بغره من إدفي. ؾتلمل

بلن هذا احلديٌ  "مقزان آظتدال"وأمو مو ؿوفه اإلموم افذهبي ذم 

م فه هذا احلؽم بعد مو ظرؾً من افصعوبي أن يسؾ  ، ؾؿن (إشـوده وشط)

، ؾوحلديٌ ـام ؿول حول احلديٌ وخموفػته دو اجتؿع ظؾقه افصحوبي 

هو ): (1)"آثور افسـن"ـتوبه افعالمي ادحّدث طفر حسن افـقؿوي ذم 

 بل هو ؽر حمػوظ، ـام ؿول اإلموم ابن ظدي. .(2)(دون افوشط

                                                                 

وهو ـتوب مجع ؾقه إحوديٌ ادتعؾؼي بوفطفورة وافصالة ظذ اختالف مذاهى افػؼفوء،  -1

ٌ مـفو جرحًو وتعدياًل ظذ ضريؼي ادحدث غ، وأجود ؾقام ظؿل ـل اإلجودة. وتؽؾم ظذ ـل حدي

 (.75-74)مؼوٓت اإلموم افؽوثري  .هـا

 .(3/525حتػي إحوذي ) -2
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ظن إظرج ؿول  (1)"ادوضل"م موفك ذم مو رواه اإلمو افشبفي اخلومسي:

وـون افؼورئ يؼرأ ) :-ظـد معرض حديثه ظن صالة افـوس ذم رمضون-

ؾنذا ؿوم هبو ذم اثـتي ظؼة رـعي رأى  ،شورة افبؼرة ذم ثامن رـعوت

وهذا يدل ظذ أن ظدد رـعوت افساويح هي ثامن  ( ،افـوس أكه ؿد خػف

 أو اثـي ظؼة رـعي، وفقس ظؼين.

هذا -ؿول افعالمي ادحدث افشقخ طػر أمحد افعثامين ) اب:اجلو

ؾقه بقون ؿدر افؼراءة ذم رـعوت افساويح، أن افؼورئ يؼرأ  -احلديٌ

افبؼرة وكحوهو ذم ثامن رـعوت، وٓ دٓفي ؾقه ظذ جمؿوع ظدد رـعوهتو 

أصالً، ؾقحتؿل أكه ـون يؼرأ ؿدر افبؼرة ؾؼط ذم جمؿوظفو افذي ـون ثامن 

ة، واثـتي ظؼ رـعي مرة، أو أكه ـون يؼرأ ؿدر افبؼرة ذم ثامن رـعوت مر

رـعوت وخيػف افؼراءة بعدهو ذم افرـعوت افبوؿقي من افعؼين، وإذا 

 .(2)جوء آحتامل بطل آشتدٓل(

                                                                 

1- (1/115). 

 .(75-7/69إظالء افسـن ) -2
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 خالصي افبحٌ

افسـي ذم صالة افساويح أن تمدى ظؼون رـعي بوتػوق إؿوال  -1

 ـام دل ظؾقه ؾعل افصحوبي ؾؿن بعدهم.ادعتؿدة ذم ادذاهى إربعي، و

أن حديٌ افسقدة ظوئشي فقس فه ظالؿي بؿوضوع صالة  -2

 افساويح بل هو ذم صالة افوتر افتي يصؾقفو افـبي ^ ـل فقؾي.

أكه مجع افـوس ظذ  أن افثوبً وافصحقح ظن شقدكو ظؿر  -3

 ظؼين رـعي.

زيد ين ي)أن راوي حديٌ افعؼين رـعي ظن شقدكو ظؿر وهو  -4

 ثؼي. (خصقػي

أن افـبي ^ صذ افساويح ثامن  أن حديٌ شقدكو جوبر  -5

 رـعوت ضعقف، ٓ حيتٍ به.

ظن إظرج أن افـوس ـوكوا  "ادوضل"أن مو رواه اإلموم موفك ذم  -6

يؼرؤون شورة افبؼرة ذم ثامن رـعوت أو ذم اثـتي ظؼة رـعي ٓ يدل ظذ 

  اثـتي ظؼة رـعي.أن افساويح ـوكً ثامن رـعوت أو 
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 78 ..............................................يصؾون افساويح ظؼين رـعي

بعدم شـقي افعؼين رـعي ذم  افؼوئؾغ صبفوت واظساضوت

 83 ......................وافرد ظؾقفو ودحضفو و إبطوهلو صالة افساويح

 105 ......................................................................خالصي افبحٌ
   


